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Abstract: 

 In the thesis the author attempts to focus on what value Career theories (such as turning points, 
planned happenstance, SCCT and PEC) may have for guidance counselors, and their clients. The 
author describes a number of theories, then put them to use on a number of interviews where 
clients describe their present career situation to guidance counselor students. The author reaches 
the conclusion that career theories have an important value for guidance counselors and their 
clients; Career theories play an important role in helping to understand the client´s behavior and 
history of choices. Career theories can also be used by the guidance counselor to help the client in 
future choices. 
 
Keywords: Career theories,  career choice,  career, Gottfredsson, Bourdieu, SCCT, P‐E‐C, Planned 
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1 Bakgrund och inledning: 

Hur och varför folk väljer är en av de mest centrala frågeställningarna inom vägledning. 

För att kunna vara en god vägledare bör vägledaren, förutom att vara bekant med mänskligt 

beteende och samtalsmetodik, också vara väl insatt i de vägledningsteorier som finns. Den 

svenska vägledningsutbildningen sker på högskolenivå och Studie- och yrkesvägledning är 

i Sverige ett eget högskoleämne (högskoleförordningen 1993 bilaga 2). 

Enligt högskolelagen betecknas ett högskoleämne genom att det är en 

”1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad 

erfarenhet, och 

 2.  forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete.” 

Vidare skall ämnen på högskolenivå karakteriseras av att i dess 

“…verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas. Lag 

(2000:1370)...” 

Samt 

”…Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som i 

forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet” 

(Högskolelagen 1992:1434) 

Studie- och yrkesvägledning är som sagt ett eget högskoleänne i Sverige. Ämnet skiljer 

sig dock betydligt från andra beteendevetenskapliga ämnen på så sätt att det är inriktad mot 

en specifik, avgränsad yrkesgrupp: Studie- och yrkesvägledaren. Denna yrkesgrupp är 

skapad på regeringsmandat för att fylla ett speciellt mål i den statliga och kommunala 

skolformen: 

 Att underlätta för elever och studenter att välja (LPO 94 s.15, högskoleförordningen 6 

kap §3 ). 
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 Detta strikt avgränsade fält är ganska unikt för Sverige. I andra länder betraktas studie- 

och yrkesvägledning mer som ytterligare en gren på det beteendevetenskapliga trädet, än ett 

helt eget träd. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/School_counselor#Theoretical_framework_and_services). 

Med detta tydliga mål för ämnet blir det viktigt att de studerande är väl förberedda att 

utföra sitt yrke direkt efter avslutad utbildning. Studie- och yrkesvägledning i Sverige har 

således hamnat i ett metodiskt paradigm. Med detta menas att fokus för yrkets utövare, och 

utbildningen, ligger på metod och genomförande, mer än på teori. Det är därmed inte sagt 

att det saknas teorier på vilka professionen kan byggas. Studie- och yrkesvägledning är en 

vetenskap såsom den beskrivs i ovan citerade högskolelagen. Det finns en väl beprövad och 

förankrad teorigrund. I de länder där studie- och yrkesvägledning är mer en gren på det 

beteendevetenskapliga trädet förs en intensiv forskning och debatt för att skapa, och förfina 

teorier, som kan användas i metod och teori för ämnet. I USA, som kan sägas vara landet 

där ämnet uppstod och utvecklades (Lovén 2000 s. 33), räknas teorier till något av det 

viktigaste i hela utbildningen (NCDA 2008-06-15). Utbildningen i Malmö fick nyligen 

kritik av Högskoleverket då den saknade vissa teoretiska moment (HSV Franke/Holmquist 

2006).  Detta har bland annat lett till att den svenska utbildningen fokuserat mer på teori än 

tidigare.  

När vägledare möter klient i samtal sker mötet under en bestämt tidsrymd. För att 

vägledaren snabbt skall kunna göra mötet givande för klienten måste vägledaren veta vilka 

frågor som är relevanta att ställa; vilket intellektuellt bemötande som är bäst anpassat för 

den aktuella klienten. Karriärteorier säger sig kunna underlätta detta intellektuella 

bemötande, snabba upp det och effektivisera det. Sett till den svenska 

vägledningsutbildningens fokus på samtalsmetoder skulle detta kunna innebära att svenska 

vägledare inte jobbar så effektivt och klientunderlättande som de skulle kunna om de hade 

varit mer insatta i karriärteorier. Är det då så att karriärteorier kan erbjuda något som kan 

effektivisera mötet mellan vägledare och klient, och isåfall hur? Det är något som 

författaren försöker reda ut i detta arbete. Också, (utan att komma in för djupt på 

diskussioner om yrkens och professioners eventuella väggbyggande genom yrkesspecifika 

teorier) är det viktigt för vilken profession som helst att ha gemensamma yrkesteorier; Det 

styrker yrkets samhälleliga legitimitet, och ger en tydligare yrkesidentitet. Mot denna 
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bakgrund har författaren därför valt att i denna uppsats fokusera på att undersöka värdet och 

förklaringskraften inom karriärteorierna hos vägledningen.  
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2 Syfte: 

Syftet med denna uppsats är att konkretisera på vilket sätt ett antal karriärteorier skulle 

kunna användas i en vägledningssituation. Det vill säga, belysa karriärteorier och det värde 

det innebär för en vägledare att behärska dessa. Uppsatsen är i detta avseende normativ. 

Tre frågeställningar kan härledas ur syftet:  

i) Kan karriärteorier användas för att förstå hur människor fattar beslut gällande sin 

karriär? 

ii) På vilket sätt kan karriärteorier användas för att förstå hur människor fattar beslut 

gällande sin karriär? 

iii) På vilket sätt kan denna förståelse användas på ett proaktivt sätt av vägledare för 

att hjälpa klienter att hitta rätt snabbare? 

Under arbetets gång väcktes också en viss nyfikenhet i att se om det gick att utröna 

samband mellan respondenternas sociologiska bakgrund, den karriärteori som ger 

respondentens agerande högst förklaringskraft, samt respondentens yrke vid tillfället för 

intervjun. Eventuella samband av denna typ har sökts i materialet. Men, intressanta som 

dessa eventuella samband kan vara, är de inte målet med uppsatsen; Därför är inte denna 

sambandssökning att betrakta som ett syfte, utan mer som en slags ”kontroll” . Dels en 

kontroll av om det överhuvud ens kan finnas vaga samband mellan sociologisk bakgrund 

och yrkesval, dels om dessa sociologiska faktorer kan ha någon inverkan på vilken 

karriärteori som är mest applicerbar på en given respondents karriärberättelse. 
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3 Metod: 

Grundantagandet för hur det vetenskapliga tillvägagångssättet i detta arbete bygger i 

mångt och mycket på den framställning om vad vetenskap och forskning är som förs fram i 

Esaiassons mfl. ”Metodpraktikan” (2:a upplagan). Med detta innebär att författaren 

försöker bygga på grundstenar om forskning som förs fram i ovan nämnda arbete, 

nämligen: 

”Forskning är kumulativ”, i så mån att den bygger, kan bygga och bör bygga på tidigare 

forskares resultat 

”Forskning är teoretisk i betydelsen använder sig av ett teoretiskt språk” 

”Forskning är empirisk i betydelsen att observationer av verkligheten fäller avgörandet” 

”Forskning är intersubjektiv i betydelsen forskaroberoende, genomskinlig och 

värderingsfri” 

”Forskning har i princip förklarande intentioner”, i så mån att forskning handlar om ”att 

beskriva och förklara samhälleliga fenomen” 

(Esaiasson mfl. 2003 s. 18ff även Kvale 1997 s.61f). 

En premiss för detta arbete är att forskningskunskap (så som det betecknas ovan) går att 

erhålla medelst kvalitativa metoder, om datainsamliningen sker på ett vetenskapligt 

vedertaget manér. Vägledning är i sig en vetenskap där fokus ligger på individens 

upplevelser och val. En kvalitativ approach är att föredra när en bra bild av individens 

upplevelse står i fokus (Kvale 1997 s. 72).  

Kvalitativ forskning beskylls ofta för att vara subjektiv, då den intervjuande forskaren 

har tolkningsföreträde för den berättelse som återges. (ibid s. 64). För att skapa 

intersubjektivitet är det författarens vilja att vara så tydlig som möjlig vad gäller hur den 

insamlade datan presenteras.  
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3.1 Hållning till materialet 
Studien i detta arbete är strikt hermeneutisk; Författaren har utgått från en helhet, och 

sökt finna delar i helheten som, utan att säga emot denna, kan innebära någon form av 

resultat. Som grund för undersökningen ligger ett fyrtiotal nedtecknade intervjuer som 

ursprungligen spelats in på band. Dessa intervjuer har haft karriärberättelser som 

övergripande tema (mer om detta nedan). Författaren har tolkat de intervjuades svar sett till 

en kunskapsbakgrund gällande karriärteorier. För att kunna tolka intervjuerna med 

avseende på karriärteorier krävs det att författaren har en förförståelse för karriärteorier – 

annars blir tolkningen omöjlig. Detta är i linje med den hermeneutiska forskartraditionen 

som menar att forskaren, för att kunna göra en god tolkning, måste ha god förståelse för det 

område inom vilket forskaren söker kunskap (Patel Davidson 1994 s.26f, Kvale 1997 s. 

52). Forskaren bör också vara väl medveten om de premisser som tolkandet sker utifrån 

(Befring 1994 s. 82). För tydlighetens skull är det därför viktigt att framhäva att i detta 

arbete är tolkningskedjan lång och antalet tolkande parter många; Den intervjuade, som 

tolkar sig själv sett till sin sociologiska bakgrund, vägledarstudenten som tolkar den 

intervjuade, och författaren till detta arbete, som slutligen tolkar vägledarstudentens 

tolkning. Med en sådan lång tolkningskedja finns det risk att materialet kan ha ”förvridits” 

emellan tolkningsleden och därför kan ha förlorat en del av sin verklighetsanknytning fram 

till det sista tolkningsledet. Dock, i en förlängning skulle det falsifierbarhets-resonemanget 

kunna anammas på allt, och en logisk slutsats skulle bli att inget är sant, utan allt är en 

tolkning som är ett resultat visavi tolkarens bakgrund, syfte, eller agenda. Med en annan 

ansats skulle kunna hävdas att fler tolkningsled blott är en förädling av källmaterialet. En 

slags ”informationskatalysation” som förtydligar budskapet i källmaterialet och ger ökad 

förståelse (Kvale 1997 s. 52).Vilken position som än antas, vill dock författaren låta göra 

följande förstått: Att värderelativistiska glasögon (om nu sådana finns) har försökt bäras vid 

tolkningen av materialet. Med detta menas att författaren har, om en värdeladdad företeelse 

eller uttryck har förekommit i källmaterialet, försökt förstå vad det är som får den 

medverkande att använda just det uttrycket, och tolka utifrån den premissen; En empatisk 

ansats, i första hand gentemot den intervjuade personen, har försökts anammas vid 

granskningen av materialet. Om värdeladdade uttryck (som inte är direktcitat av den 

intervjuade) har figurerat i den, av vägledarstudenten nedtecknade intervjun, har dessa 
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bortsetts ifrån. Författaren har fokuserat på karriärberättelsen, som av vägledarstudenten 

återberättats enligt uppgiftens ursprungliga dimensioner (vilka återges nedan). 

 

3.2 Om urvalet: 
De fyrtiotal intervjuer som har undersökts i detta arbete är insamlade och nerskrivna av 

studenter vid studie- och yrkesvägledarprogrammet på Malmö Högskola i slutet av 2005.I 

intervjuerna har människor mellan åldrarna 25 och 55 år fått berätta sina karriärhistorier 

med utgång från ett antal olika dimensioner: 

-Sociologiska dimensioner (såsom klass, genus, etnicitet) 

-Valdimensioner (vad har respondenten fattat för val i sina liv vad gäller karriär och 

yrke)  

-Vägledningsdimensioner (hur har respondenten upplevt sina möten med vägledare i 

livet). 

-Framtidsdimensioner (hur ser respondenten på sin framtid?). 

Intervjuerna har varit hårt styrda efter dessa fyra dimensioner. Således har frågorna i 

intervjuerna speglat detta, vilket också har gjort materialet väldigt lämpat för att synas i ett 

karriärteoretiskt ljus. Då syftet med arbetet är att undersöka värdet av karriärteorier för en 

vägledare är detta extra tjänligt, då alla samtal mellan vägledare och klient berör dessa 

dimensioner - vare sig vägledaren använder sig av karriärteorier i sitt arbete, eller ej. 

De intervjuade personerna är utvalda av universitetsstuderande, vilket skulle kunna 

förklara att individer med någon form av universitetserfarenhet (sett till riket som helhet) är 

något överrepresenterade i urvalet; Av 44 intervjuade individer har 22 någon form av 

universitetserfarenhet, och 19 stycken har någon form av fullständig examen (att jämföra 

med 17% i riket som helhet 2007 enligt SCB, befolkningens utbildning 2008-01-0). Då 

fokus för uppsatsen ligger på att förklara individers val med grund i karriärteorier får det 

dock anses vara av mindre betydelse hur representativa för riket som helhet de intervjuade 

individerna är. 
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3.3 Om metoden som använts på materialet 
Dessa berättelser har därefter betraktats i ett karriärteoretiskt ljus för att undersöka på 

vilket sätt teorierna är applicerbara på berättelserna. Denna tolkning har försökt följa de 

riktlinjer som enligt Wallén kännetecknar tolkning i god hermeneutisk anda (Wallén 1996, 

s.33, 81).  Beroende på vilka/vilken teori/er som är mest tillämplig har därefter en 

uppdelning skett av det empiriska materialet. Vid uppdelning av denna typ är det brukligt 

att anamma en idealtypsmodell för att förtydliga uppdelningen (Esaiasson mfl. 2003 s, 

151ff).  Varje idealtyp kommer att konstrueras med grund i de vägledningsteorier som tas 

upp inom ramarna för detta arbete.  

För att underlätta kategoriseringen har en slags teoretisk matris använts. I denna matris 

har de intervjuades berättelser stämts av mot den idealtyp som ger tydligast överstämmelse 

vad gäller förståelse och förklaring för den aktuella berättelsen. Intervjuerna, eller 

berättelserna har därefter ytterligare kategoriserats baserat på den/de karriärteori(er) som 

har högst förklaringskraft för respektive intervju. 

Svaren från de intervjuade individerna har också ställts upp mot deras sociologiska 

bakgrund (klass, kön, etnicitet osv). Detta har skett genom att respondenterna och deras 

svar har grupperats i ett antal kategorier som möjliggör analys utifrån t.ex. klass eller 

etnicitet. Syftet med denna uppställning var att undersöka om det fanns mönster ibland 

variabler och de karriärval (och även i förlängningen, på individerna applicerbara 

karriärteorier) som individerna hade fattat. Detta då metodtriangulering är ett bra sätt att 

bekräfta att folk verkligen gör vad de säger (Halvorsen 1992 s. 92). 

3.4 Etiska överväganden gällande undersökningsdeltagarna 
Ett villkor för att bedriva forskning med människor, och deras berättelser som grund är 

att det finns ett förtroende mellan forskare och respondent. Dessa villkor har 

vetenskapsrådet tecknat ner under samlingsnamnet ”forskningsetiska principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning” (Vetenskapsrådet 2001). Vetenskapsrådet 

etablerar fyra grundläggande principer:  
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Informationskravet, dvs. forskarens ansvar att på förhand informera 

undersökningsdeltagarna om villkoren för deras roll i undersökningen innan den påbörjas, 

samt forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet, dvs. forskarens måste ha samtycke från undersökningsdeltagaren 

gällande medverkan i forskningsprojektet, samt respektera dennes vilja vad gäller framtida 

medverkan i forskningsprojektet. Undersökningsdeltagarens medverkan i 

forskningsprojektet måste vara frivillig. 

konfidentialitetskravet, dvs. forskarens ansvar att tillse att undersökningsdeltagare inte 

kan bli identifierade genom deras medverkan i forskningsprojektet. 

samt 

nyttjandekravet., dvs. forskarens ansvar att garantera att uppgifter om, eller från 

undersökningsdeltagarna inte används för något annat syfte än forskning. 

Samtliga undersökningsdeltagare som blivit intervjuade inom ramarna för detta arbete 

har medverkat frivilligt. Innan intervjun fick deltagarna information om de villkor som 

gällde deras medverkan, samt villkoren för det resultat deras medverkan skulle kunna bidra 

till. De medverkande lovades. fullständig anonymitet, samt blev informerade om att 

intervjun kan komma att användas för vidare forskning inom vägledning. Givetvis med 

villkoret att fullständig anonymitet fortsätter gälla. Det insamlade materialet har inte varit 

öppet tillgängligt. Alla inblandades namn och arbetsplatser har skrivits om i arbetet. Bara 

ålder och kön figurerar öppet i arbetet.  

Med ovanstående metoder är det författarens intryck att undersökningen bör ge hög 

validitet (dvs att det som påstås undersöks faktiskt undersöks, att operationaliseringen är 

god). Vad gäller reliabiliteten kan det vara ett återkommande problem i kvalitativa studier 

då studier av det slaget i grund är en slags kvalificerad tolkning. Det dock författarens 

avsikt att vara så transparant i analysen av intervjuerna att eventuell subjektiv tolkning 

framträder för läsaren (även Esaiasson mfl. 2003 s. 61ff). 
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4  Teori 

Det är viktigt här att göra åtskillnad mellan karriärteorier och vägledningsteorier. 

Karriärteorier är konstruktioner som kan användas för att lättare förstå och förklara hur och 

varför en individ har fattat sina yrkes- utbildnings- och karriärbeslut. De har ofta sin grund i 

sociologi, utvecklingspsykologi och personlighetspsykologi. Karriärteorier fokuserar på en 

persons bakgrund, upplevelser, personlighet och värdegrund. Med hänsyn till detta försöker 

karriärteorier öka förståelsen för de val en person har fattat, och med den förståelsen skapa 

gynnsammare förutsättningar för att vägledaren skall kunna underlätta framtida val för 

personen.  

Vägledningsteorier är konstruktioner som kan användas i mötet med klienten. Dvs. i 

synnerhet teorier (nästan normativa samtalsmodeller- och metoder) med fokus på samtal, 

samtalsupplägg, hur frågor skall ställas till klienten, meningsbyggnaden i frågorna, 

kroppsspråket m.m. (Loven 2000 s. 46).  

En vägledare som bara behärskar karriärteorier kan få problem att kommunicera med en 

vägledarklient. En vägledare som bara behärskar vägledningsteorier kan få problem att 

skapa väl övervägda beslut tillsammans med en vägledarklient. 

Inom ramen för detta arbete kommer fokus ligga på karriärteorier. 

Under senare tid har den betydelse begreppet ”karriär” innehar förändrats. ”En 

människa, ett yrke, ett företag, en karriär” är ett uttryck som har blivit betydligt mer 

komplext (bl.a. SOU 2001:45 s. 80ff). USA är den ”västerländska” (i vad gäller 

samhälleliga och kulturella värderingar) nationalstat där denna förändring skett först och 

hittills varit mest omfattande. Detta kan förklara varför de karriärteorier som ryms inom 

ramarna för detta arbete, främst är amerikanska (även Peavy 1998 s. 50ff). Uppsatsen är i 

första hand teoriprövande i så mån att den ger möjlighet att ”matcha” en ”sann” historia 

mot en etablerad karriärteori. Uppsatsen är också teorikonsumerande då teorierna som 

används i arbetet kan förklara de intervjuades agerande i det specifika fallet. (Esaiasson 

mfl. 2003 s. 40ff).   
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För att det skall vara möjligt att förstå en respondents agerande med utgång i en 

karriärteori är det av vikt att vara insatt i karriärteorier. Nedan följer genomgång av 

karriärteorier vars syfte är att öka förståelsen för hur personerna i detta arbete har hamnat 

de är vid intervjutillfället. där 

4.1 Gottfredssons teori om kompromiss och egenbegränsning. 
Gottfredssons teori menar att människor gör yrkesval genom processer som är resultat 

av kompromisser. Dessa kompromisser styrs av människans egentliga förutsättningar (både 

genetiska och sociala). Gottfredsson hävdar att varje person skapar ett eget ”fält” som fylls 

med möjliga yrkesvalskompromisser. Detta fälts gränser sätts av personen själv. T.ex. kan 

en person som anser att denne inte har ”läshuvud” välja bort karriärer som innebär teoretisk 

utbildning. En person som menar att denne har ”tummen mitt i handen” kan å andra sidan 

välja bort en mer praktisk karriär och utbildning. Enligt Gottfredsson gör människor dessa 

kompromisser, eller fältgränser, i en viss ordning; I första hand vill individen välja ett yrke 

som motsvarar dennes idé om vad som är brukligt för individens kön. T.ex. kommer en 

man inte välja att bli sömmerska om valet står mellan sömmerska och klädförsäljare (ty 

sömmerska kan av individen uppfattas som kvinnligt, medans klädförsäljare förmodligen 

uppfattas mer könsneutralt). I andra hand väljs yrket efter hur individens umgängeskrets 

reagerar på vad individen jobbar med. I sista hand är det individens egen 

självförverkligande och personliga behov som avgör. (Brown 2002 s. 91). I många fall 

beror värderingarna som individen använder i sin kompromissbedömning på kulturklimatet 

i där personen agerar. T.ex. kan ett yrke som räknas som kvinnligt i en kultur vara mer 

könsneutralt i en annan kultur. Då kommer detta återspeglas i hur individen värderar när 

denne kompromissar.  

Denna teori säger sig kunna erbjuda förklaringskraft för hur folk har tänkt när de tvingas 

till kompromisser i sina livs- och karriärval. Teorin menar sig också kunna kasta ljus över 

hur det kan komma sig att personer från olika kulturella grupperingar kan välja helt skilda 

yrkesbanor – då uppfattningarna om vad som är manligt/kvinnligt kan vara kulturellt 

betingade. 
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4.2 SCCT 
SCCT (social cognitive career theory) är en teori som kan sägas vara en förlängning av 

Banduras ”social cognitive theory”, dvs. att människor gärna upprepar beteenden som 

upplevs ge positiva förstärkningar i den sociala miljö de agerar i (Bandura 1986). De 

beteenden som ger mest positiv förstärkning vill människan upprepa för att få än mer 

positiv förstärkning. Detta innebär att om miljön människan vistas i ger positiv förstärkning 

på vissa beteenden kommer detta givetvis leda till att människan repeterar beteendet. Detta 

medför vidare att en människas närmiljö (eller signifikanta andra, om man så vill) spelar en 

stor roll för vad och hur människor väljer. Med fel uppmuntran/ingen uppmuntran kommer 

vissa, annars fullt möjliga, yrkes- och utbildningsval undvikas då detta inte gav positiv 

förstärkning i människans närmiljö. Detta då ju människor försöker styra sina val så att de 

ånyo hamnar i en situation där de får uppleva denna positiva förstärkning (Brown 2002 s. 

272).  

En vägledare som känner till en klients bakgrund och är medveten om drivkrafterna som 

SCCT-teorin pekar på, sägs enligt teorin, få betydligt mer förståelse för en klients agerande. 

Därmed kan vägledaren enklare förstå hur klienten tänker, har tänkt, och kanske bör tänka i 

framtiden för att nå tillfredställelse.  Vägledaren skall därför kunna erbjuda klienten en 

re vägled ing. bätt n

4.3 PEC 
P-E-C är en teori som bygger på att all mänsklig kommunikation och interaktion sker 

med en aktör (P för person) i en miljö (E för enviroment). Syftet med interaktionen mellan 

aktören och miljön är att nå någon form av tillfredställelse. Aktören bidrar med något som 

miljön vill ha, och miljön erbjuder något som aktören eftertraktar (ett så kallat behov, eller 

need), och vice versa (Brown 2002 s. 429ff) Om aktören och miljöns önskemål korrelerar 

leder det till en ansträngning från båda parter att fortsätta interaktionen (i dessa fall kan 

man säga att relationen mellan P och E ger correspondance,  överenstämmele). Om C 

(correspondance) inte uppstår i relationen mellan P och E föranleder detta förändringar, 

antingen hos aktören eller hos miljön för att tillfredställa aktören. Om förändring inte sker 

eller är för svår att genomföra kommer samarbetet mellan aktören och miljön avbrytas, för 
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att ersättas med en ny aktör eller en ny miljö (ibid s. 437ff). Det är när förändringen blir 

synlig i samarbetet, som val fattas.  

Genom att vara medveten om dessa processer, menar teorin, kan en vägledare identifiera 

beteendemönster hos en individ. Denna kunskap kan vägledaren använda för att agera 

proaktivt och uppmärksamma individen på destruktiva val- och beteendemönster – 

alternativt uppmuntra och förstärka positiva beteendemönster och beslut. Teorin säger sig 

också kunna ge vägledaren en utökad förståelse för hur och varför en individ kan ha fattat 

a beslut under i sitt liv.  olik

4.4 Planned happenstance 
Planned happenstance är förlängning av Krumboltz social learning-teori (Krumbolz 

1979, 1996). Dvs. den menar att klientens yrkes- och teorival blir ett resultat av de 

färdigheter klienten har kunnat få chans att tillgodogöra sig under sin uppväxts- och 

utbildningstid (Maduakolam i High School journal dec/Jan 2000). Planned Happenstance 

bygger på idén att klienten aktivt skall söka efter miljöer och lägen där denne får möjlighet 

att växa, lära sig nya ting, och skapa en bättre livsmiljö ( Mitchell, Levin, Krumboltz 

Journal of counselling & Development 1999 vol 88 s. 117). Denna tanke skall inte 

förväxlas med att låta slumpen avgöra karriärval. En klients ovisshet skall inte betraktas 

som ”obeslutsamhet” utan istället som ”öppenhet för nya möjligheter”. Klienten kan, 

genom att noggrant planera in slumpen nå mål med sina liv och karriärer som de annars inte 

skulle fått chans att nå (ibid). Vägledaren kan, enligt teorin, uppmuntra och coacha klienten 

att söka situationer där möjligheter kan uppstå. För detta bör vägledaren uppmuntra 

följande fem färdigheter hos klienten: 

Nyfikenhet, att vilja utforska nya möjligheter för att lära sig saker 

Framhärdande, att fortsätta framåt, fast det kan vara kämpigt 

Flexibilitet, att förändra attityder och förhållningssätt 

Optimism, att betrakta nya omständigheter som möjligheter och uppnåeliga. 

Risktagande, att handla trots man inte känner till utfallet (ibid s. 118).  
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”Chance favors the prepared mind” är ett gammalt uttryck.”Planned chance” kan 

förmodligen ge ett förebrett sinne ännu större möjligheter.  Översatt till svenska, skulle man 

kunna säga att Planned happenstance menar att uttrycket ”halka in på ett bananskal” istället 

bör uttalas ”jag lade ett bananskal på golvet, gick på det med vilje, och försökte styra mig i 

fallet så att jag hamnade exakt där jag ville”.  

Teorin säger sig kunna användas av vägledare för att öka en klients möjligheter att 

hamna i ”gynnsamma situationer” vad gäller karriär; En vägledare som tillämpar planned 

happenstance och samtidigt är medveten om sin klients styrkor och svagheter, bör, 

tillsammans med klienten kunna identifiera ett stort antal situationer där en klient kan få 

möjlighet att växa och pröva sina vingar (vilket är en vägledning i sig) och vägleda klienten 

 dessa. mot

4.5 Bourdieu/Turningpoints Hodkinson/Sparkes 
Turning point-teorin är sociologisk teori som är en utveckling av Bourdieus fält- och 

habitusteori. Habitus är det begrepp Bourdieu använder för att beskriva den verklighet en 

människa har fått ta del av; Den verklighet som har format människan, gett människan 

hennes begrepps- och värdegrund. Gett människan en idé om vilka möjligheter som finns i 

livet och världen, och även vad som, av människan upplevs som något ouppnåeligt. 

Människans habitus är ett resultat av människans uppväxt och upplevelser. Således 

påverkar klass, kön, kultur, etnicitet, bemötande hos andra människor – ja allt en människa 

möter och drabbas av, människans habitus. (Hodkinson, Sparkes British journal of 

sociology and science vol 18 no1 1997 s.34). Fält är det begrepp Bourdieu använder för att 

beskriva den ”arena” som människor agerar på i jakten på fältets fördela.  Olika fält har 

olika fördelar. Ett fält kan t.ex. vara arbetslivet (för en arbetande människa), 

utbildningssektorn (för en student), eller ett fotbollslag (för en fotbollsspelare). Ett fälts 

aktörer agerar på fältet med olika styrka.. En ung person som anländer till arbetslivs-fältet 

kanske är intresserad av att få ett jobb, men besitter ingen egentligen makt på fältet. Där 

möter personen en arbetsförmedlare som besitter information som den arbetssökande kan 

behöva för att nå sina mål om arbete. Den arbetssökande kommer också möta en 

arbetsgivare som besitter makten att anställa och avskeda (ibid. 37).  
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Avgörande beslut dvs. beslut där individen inte får en andra chans, innebär höga insatser 

för individen. Att komma fram till väl underbyggda beslut är en krävande process. Arbetet 

och informationssamlandet som krävs för att fatta ett välgrundat, avgörande beslut är så 

omfattande och tidskrävande att personer bara gör det vid ett fåtal tillfällen. Således 

tenderar individer inte fatta dessa omfattande beslut i onödan. Detta leder till att avgörande 

beslut fattas i så kallade vändpunkter (Hodkinson, Sparkes British journal of sociology and 

science vol 18 no1 1997 s. 39). Vändpunkter inträffar vid olika tillfällen, och kan vara av 

olika typ. Ett exempel på en mycket tydlig vändpunkt är grundskolans avslut, vilket innebär 

att alla elever som vill gå vidare till gymnasiet fattar ett beslut om vilket gymnasieprogram 

de önskar gå på. Dessa avgörande beslut fattas inom ramarna för det fält en individ agerar i 

(i exemplet talades om ett utbildningsfält). Besluten som individen till slut fattar påverkas 

av beslutsfattarens habitus. Vägledares intressesfär berör definitivt beslut om yrke och 

utbildning –  karriärbeslut, om man så vill. Beslut kan inte påverkas av information 

individen ej känner till och en person känner bara till sådant som kommit henne till godo 

via dennes habitus. Begreppet habitus, kan för att förtydliga, istället kallas 

”handlingshorisont”(ibid. s. 34). Således fattas beslut inom ramarna för individens 

handlingshorisont. Det vill säga: Personer fattar beslut vid vändpunkter, som kan uppstå 

genom olika anledningar, t.ex. påtvingade genom avslutad utbildning. Vid beslut skapar 

personer en handlingshorisont att agera via, utifrån sitt habitus. Habitus, som i sin tur ett är 

resultat av personens klass, upplevelser, utbildning osv. Beslutet fattas i ett fält, och 

beslutets avgörande kommer av nödtvång påverkas av maktrelationerna i fältet där det 

fattas.  

Genom att förändra villkoren för beslutet, t.ex. en persons handlingshorisont, säger sig 

teorin kunna hjälpa en person att fatta ett bättre grundat beslut (ibid. s.41). Teorin kan också 

hjälpa att förstå varför en person har beslutat som hon har gjort. Därför säger sig teorin vara 

ögt värde för vägledare. av h

4.6 Super life span, life space 
Super kan sägas vara den teoretiker som förde vägledningsämnet framåt. I början av 

1900-talet sågs vägledning som en ”rätt man till rätt plats”-aktig punktinsats vars syfte var 

att hjälpa individer att finna rätt jobb i övergången mellan ungdom och vuxen ålder. Super 
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expanderade vägledningstänkandet till ett karriärbegrepp (Patton McMachon 2006 s.53). 

Super betraktade en persons levnadsbana som ett pågående projekt som kan delas upp i 

olika moment. Super menade att livet i huvudsak kan delas upp i fem moment: uppväxt, 

utforskande, etablering, upprätthållande, och avtagande (ibid s. 57). Super menade att 

dessa moment i stort korrelerar med en persons ålder. Dvs. barndom, ungdom, yngre 

medelålder, äldre medelålder och pension (ibid). Super konstruerade en modell över detta 

som han kallade ”life span” eller ”livsomfång”. I mitten av detta livsomfång, detta 

människoliv, placerade Super ”jaget”, dvs personen som levde. Super kallade detta för ”the 

life space” eller ”livsrymden”. Det är jaget som agerar i olika de olika momenten som 

individen befinner sig i. Beroende på i vilket moment i livsomfånget som personen agerar i, 

tillskrev Super personen ”roller”. Super identifierade i huvudsak nio sådana roller; barn, 

student, fritidsmänniska, medborgare, arbetare, partner, hembyggare, förälder och 

pensionär. Dessa roller skapas i första hand i de olika miljöer som individen agerar i. Super 

identifierade i huvudsak fyra sådana miljöer: hemmet, samhället, skolan och arbetsplatsen. 

De olika rollerna i en persons liv beblandas med varandra, och ger individen en mening 

med sitt liv (ibid. 60-61). T.ex. kan en individ vara missnöjd med sin roll i arbetslivet, men 

väga upp det genom att uppleva glädje med den roll personen antar i familjen, eller fritiden 

(ibid. 61). När en individ kan balansera olika roller inträder personen i en ny fas i 

livsrymden (ibid). Supers teori byggdes i huvudsak upp i ett USA där människor ofta hade 

en arbetsplats som också var där de gjorde karriär. Det finns dock utrymme i teorin även för 

en person som ofta byter arbetsplats. Super menar att i sådana fall återupprepas ett antal 

moment i livsomfånget, t.ex. etableringen och upprätthållandet (ibid s.65). Så även om 

samhället har förändrats sen Supers teori skapades kan den fortfarande erbjuda god 

förklaringskraft för ett stort antal människor. I synnerhet de personer som jobbar på större 

multinationella företag, samt inom kommunal och statlig verksamhet och förvaltning; Två 

arbetsgivarekriterier som passar in på stora, svenska samhällsbastioner i vilka en person 

kan börja som ”springpojke och sluta som VD”.  

I klientmötet menar sig Super’s teori kunna användas som ett slags ”klientens livskarta”. 

På denna omfattande karta kan det finnas plats för ytterligare teorier för att förstå beteenden 

och beslut inom ramarna för t.ex. klientens olika roller, eller livsomfångsmoment. Supers 
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teori ger s.a.s. det helikopterperspektiv en vägledare kan behöva för att se och fokusera på 

detaljerna. 
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5 Resultat: 
Syftet med karriärteorier är att underlätta förklaringar och förståelsen vad gäller 

individers karriär- och yrkesval. En central fråga för varje karriärteori måste alltså vara:  

”Hur har respondenten burit sig åt för att komma till den punkt han/hon är i gällande 

sin karriär och yrke?”.  

Det har varit den övergripande, och ständigt närvarande frågan vid genomläsning av det 

empiriska materialet. Med utgångspunkt i den frågan har ett antal svar av liknande art 

uppdagats vid genomläsning. Beroende på vilken teori som är bäst lämpad att förklara 

svaret har en grovsortering av det empiriska materialet skett här.  

En individ kan dock byta karriärinriktning beroende på ett antal olika faktorer. En viktig 

faktor är hur tillfreds individen är med sin nuvarande arbetssituation och uppgifter. Är 

invididen missnöjd med den nuvarande arbetssituationen, brukar det också finnas en vilja 

att förändra denna med till de till individen buds stående medlen. Detta leder till ytterligare 

en central frågeställning som ställs det empiriska materialet:  

”Hur tillfredställd är individen med sin nuvarande karriär- och yrkessituation?”.  

Upplever individen att hon är fullnöjd med sin situation blir det intressant att analysera 

vad individen har gjort för att komma dit. Om, å andra sidan, individen upplever att hon 

inte är fullt nöjd blir det intressant att analysera vad, om något, individen har gjort för att 

förändra sin situation, (samt om inte något gjorts för att förändra situationen – varför?). 

Beroende på vilka svar individen ger på den frågan, kopplas återigen den teori som har 

högst förklaringskraft för individens agerande samman med individen och en 

resultatsindelning sker. 

Beroende på den situation de intervjuade personerna menade sig befinna sig i vid 

intervjutillfället framträdde under arbetets gång sig fem övergripande idealtyper. Dessa fem 

är: 

Idealtyp 1) Diversearbetaren 
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Idealtyp 2) Den fullt nöjda 

Idealtyp 3) Lagommänniskan 

Idealtyp 4) Den rastlöse 

Idealtyp 5) Den rastlöse planeraren 

För att klargöra processen där de intervjuade individernas svar stämts av mot 

idealtyperna, samt att förtydliga vad idealtyperna faktiskt innebär, kommer intervjucitat 

återges nedan. Citaten kommer att sammanbindas med en tydlig, analytisk koppling till den 

karriärteori som bäst förklarar de yttrade citaten och också den associerade idealtypen. 

Genom att på detta sätt påvisa kopplingen mellan teori och empiri är det författarens 

uppfattning att resonemanget får en önskvärd tydlighet. Då detta befinner sig under 

rubriken resultat kommer den analytiska kopplingen ha en förklarande och tydliggörande 

karaktär. Avsikten är inte att i detta läge i vara normativ i på vilket sätt teorierna kan 

användas i en vägledningssituation. 

Märk väl att dessa fem är idealtyper och indelningen av materialet har skett med 

utgångspunkt i hur väl överrensstämmande de intervjuade personerna är de uppsatta 

idealtyperna. I somliga fall har de intervjuade befunnit sig mellan två idealtyper. De 

intervjuade kan t.ex. ha varit i tag med att påbörja en utbildning som, om det leder till ett 

önskvärt yrke, kan leda till bättre överensstämmelse med en annan idealtyp. Också, då 

intervjupersonerna har varierande ålder har de nått olika mål och kommit olika avstånd i 

livet. Detta återspeglas i vilken idealtyp intervjupersonerna har högst överensstämmelse 

med vid intervjutillfället. Som tidigare sagts är det intressanta för resultatdelen av denna 

uppsats de karriärteorier som har högst förklaringskraft för intervjupersonerna vid det givna 

tillfället – och i förlängningen hur denna kunskap kan appliceras i andra situationer (vilket 

mer tas upp i diskussionsdelen av uppsatsen). kom

5.1 Diversearbetaren 
Diversearbetaren kännetecknas av en kortare, eller en avbruten/icke fullständig 

utbildning som har lett till att individen inte har kunnat välja yrkesroll fritt.  
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”Det visade sig att (F, 29 år) hade gått teknisk linje på gymnasiet, 

och vidare studerat data och elektronikingenjörsutbildning på 

Kristianstad Högskola, men F. hade tröttnat på utbildningen, så hans 

far hade fixat ett jobb åt honom på ett stort industriellt 

tillverkningsföretag”, ”F. svarade att han bara hade haft ströjobb som 

fastighetsskötare, och en kort session på X AB” 

”Anledningen till att (D, 32 år) hamnade där är att hans granne 

tipsade honom om att de sökte folk på Företag X och detta var en 

period som D. gick arbetslös. Hans tanke var att han skulle hitta ett 

jobb inom det har var utbildad inom […]men just då fanns det inga 

sådana jobb, så han sökte till företag X, fick jobbet och har i dagsläget 

varit kvar där i tio år.” 

“Han (C, 29 år) har provat sig fram och arbetat inom olika 

branscher, men framför allt restaurant…” 

”Efter gymnasiet så fick han (34 år) arbete som elektriker, […] men 

blev sedan uppsagd” 

Diversearbetaren kan också ha förhindrats fritt yrkesrollsval av andra omständigheter 

såsom t.ex. personliga skäl, yttre händelser m.m.   

”Påtryckningar från familjen ledde till ett gymnasieval som 

egentligen inte var något stort intresse för honom (C, 29 år)”, ”Det han 

skulle vilja göra om gällande studie- yrkesval är att ha satsat mer på att 

få bättre betyg i gymnasiet. Målet hade då endast inte varit att klara sig 

igenom. Han önskar att han börjat med studier på högskolan...” 

”Han (34 år) säger själv att en bakomliggande orsak till att han inte 

har genomgått en sammanhängande utbildning på högskola/universitet 

kan vara att det har funnits en bakomliggande tanke att förena arbete 

med studier” 
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”Något som inverkade på hans (D, 32 år) val var att han kände sig 

otrygg i sin ungdom och detta ledde till att han begränsade sig i sitt val 

på så sätt att han bara valde […] på orten, så att han inte skulle behöva 

flytta…” 

”Hemma vid köksbordet diskuterades inte utbildning och F. (33 år) 

har aldrig haft med sig hemifrån att man ska läsa på högskola…”, 

”Före [..] hade F. en del skitjobb, som hon kallar det, och dessa gav 

henne ångest inför framtida jobb…”, ”Anledningen […] var den ökade 

arbetslösheten i början av 90-talet när hon skulle ut i arbetslivet” 

De karriärteorier som har högst förklaringskraft för individer som korrelerar med 

idealtypen ”diversearbetare” är Hodkinson & Sparkes / Bourdieus teori om vändpunkter 

och Gottfredssons teori om begränsning. I vändpunktsteorin beskrivs valet som individen 

fattar som ett resultat av vad individen uppfattar som möjligt (via sin handlingshorisont) vid 

ögonblicket för valet. I citaten ovan framgår bland annat hur tydligt individens signifikanta 

andras idéer och åsikter påverkar individen vid valtillfället. I somliga fall så mycket att 

individen helt väljer utifrån vad som anses ”bra” av sina signifikanta andra. Gottfredssons 

teori talar om individens kompromiss vid ett avgörande val. Citaten ovan belyser hur 

individen drabbas av trångmålet i valet och tvingas till en kompromiss som har inneburet 

att individen inte har kunnat väja helt fritt, och i förlängningen inte upplever full 

tillfredställelse i sin yrkesroll. Det skulle kunna argumenteras att även happenstance-teorin 

kan förklara diversearbetarens karriärutfall. Fokus för happenstance-teorin får dock sägas 

ligga på hur slumpen kan användas till individens fördel vid ett yrkesval – inte hur slumpen 

blir det enda valet. Det är anledningen till att happenstance-teorin inte kan sägas vara fullt 

licerbar på den aktue la idealtypen. app l

5.2 Den fullt nöjda 
Den fullt nöjda har en utbildning som lett individen till en, för denne tillfredställande 

yrkesroll. Detta kan vara ett resultat av att individen tidigt fann sin inriktning, eller att 

individen jobbade ett kort tag för att sedan finna sin inriktning och därefter satsade fullt ut 

på denna.  
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”A. (32 år) själv har förutom grundskola och tvåårigt gymnasium 

även läst in det tredje gymnasiesåret på Komvux, läst ett basår med 

matematik och NO på universitetet, och därefter utbildat sig till 

lågstdaielärare vid Växsjä universitet. Hon […] jobbar som 

resurspedagog…” 

”På frågan om vad hon (M, 25 år) gör om fem år, svarar M. att hon 

tror sig jobba kvar på sin nuvarande arbetsplats och ser det som en god 

utvecklingsmöjlighet. Målet med sin utbildning var att få ett arbete som 

hon trivs med, vilket hon idag har.” 

”…kvinna på 42 år som jobbar på bibliotek i en mindre stad. Hon 

säger att hon aldrig har haft ett bättre jobb. Hon har hittat jobbet med 

stort J” 

”Anledning till att E. (45 år) valde att utbilda sig till fritidspedagog 

är att hon har jobbat mycket med ungdomar och idrott så intresset har 

vuxit fram. Om fem år jobbar E. kvar på X fritids och hennes framtid 

ser ljus ut”  

”…och så den sista brytpunkten var som att öppna en dörr – hon fick 

jobb som lärare!”, ”…frågan var vad hon (G, 44 år) gör om fem år, 

och då svarade G; Då jobbar jag som lärare!” 

Den fullt nöjda kan också vara en entreprenör som jobbat upp sin egen verksamhet och 

trivs med att leda denna. 

”Det är viktigt för T. (44 år) att känna tillfredställelse i att han gjort 

ett bra jobb.”, ”Ett bra arbete för honom är ett jobb där man trivs. Som 

arbetsgivare värdesätter han punktlighet, skötsamhet, och kunskap inom 

det område man arbetar i.” 
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Den fullt nöjda har en upplevelse av god balans mellan de olika rollerna (t.ex. yrkesroll 

och familjeroll) i livet och betraktar framför allt inte en roll som instrumentell för en annan 

roll. 

”En stor brytpunkt i livet var när han (T, 44 år) träffade A, och 

flyttade ihop med henne. Innan dess hade livet bara gått utan något 

särskilt mål” 

”H. (45 år) lever idag tillsammans med sin man […] och deras tre 

gemensamma döttrar”, ”H. har också vid sidan av sitt yrke påbörjat en 

politisk karriär…” 

Ett antal teorier erbjuder förklaringskraft och förståelse för ”den fullt nöjda”: 

SCCT-teorin menar att individer gärna upprepar beteenden som ger positiva 

förstärkningar i deras sociala miljö. Många av de intervjuade som överensstämmer med den 

aktuella idealtypen är medvetna och uppmärksamma på dessa positiva förstärkningar, och 

vet i vilka situationer de kan uppleva dessa. Detta har i sin tur speglat deras val av 

utbildning och yrke.  

Bourdieus och Hodkinson & Sparke’s teori om vändpunkter är förklarande för dessa 

individer, i den bemärkelsen att de har haft relativt utvecklade handlingshorisonter vid 

valtillfällen gällande utbildning och yrke. På vilket sätt handlingshorisonten har utvecklats 

skiljer sig från individ till individ, men gemensamt för de alla är att den inte har varit 

begränsande i någon negativ bemärkelse. I så mån kan även Gottfredssons teori om 

självbegränsning tillämpas, då individerna i den aktuella gruppen, i de val de fattat, inte har 

varit begränsade enligt de kriterier Gottfredsson avser. I många fall har horisonten vidgats 

och begränsningarna avhjälpts tack vare att individen har (enligt P-E-C-teorin) förändrat 

den miljö de verkat i; 

P-E-C-teorin (aktör-miljö-) menar att om överensstämmelse i relationen mellan aktör 

och miljö ej infinner sig föranleder detta ett separationsbeslut mellan miljö och aktör. För 

många av de intervjuade vars karriärsituation överensstämmer med den aktuella idealtypen 

har minst en avgörande brytning mellan miljö och aktör inträffat. I åtskilliga fall har denna 
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brytning underlättat i valet för den intervjuade och vidgat individens handlingshorisont (se 

n). ova

5.3 Lagommänniskan 
Lagommänniskan kännetecknas av ett denne inte upplever full tillfredställelse i sin 

yrkesroll, men saknar egentliga möjligheter att påverka denna i en för individen önskvärd 

riktning.  

”…Det vore smidigt att arbeta närmare hemmet för att slippa 

resorna, men man vet vad man har…” 

”I.  (35 år) känner att han förlorat väldigt mycket på att inte ha läst 

vidare efter gymnasiet. Detta är något som han verkligen ångrar att han 

inte gjorde.”, ”I. menar att på att man värdesätter jobbet på ett helt 

annat sätt nu än när man var 18 år. Han förstod inte vikten av att ha ett 

bra arbete, han tog det första bästa jobbet.” 

”Om hon (S, 34) skulle ändra på något […] skulle det vara att byta 

jobb. ”, ”…hon arbetar inte riktigt med det hon är utbildad till. ”, 

”…för henne är det en ekonomisk fråga.” 

”L. (28 år) säger att utan utbildning får man nöja sig med halvdana 

jobb, men hon tar hellre det.”, ”…man vet vad man har, inte vad man 

får…” 

Detta försöker lagommänniskan väga upp genom att skapa tillfredställelse och självbild i 

andra roller, t.ex. familjerollen, eller fritidsrollen.  

”Arbetet på butik X har hon (C, 33 år) endast för att tjäna pengar 

och för flexibiliteten i arbetstiderna, vilket ger henne möjlighet att utöva 

sitt stora intresse, hästar.”, ” Hon trivs med sin fritid och vill inte ändra 

på den.” 
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”…beskriva sig själv för någon som inte känner henne (A, 43 år). 

Svaret på frågan blev: Gift tvåbarnsmamma som är väldigt 

idrottsintresserad.”, ”…stora brytpunkter när hennes pojkar föddes, 

och hon måste bry sig om.”, ”…hon alltid har tagit hand om sin farfar 

och övriga familjen. A. har den åsikten att hon är det sykon som tar 

hand om föräldrarna mest…”, ”…förebild är hennes avlidne farfar […] 

delade intresset för hästar.”, ”…påpekar också att hon är en 

djurälskare.” 

”den största brytpunkten i hennes (S. 34 år) liv har varit när hon fick 

barn, positivt fast med mycket nytt ansvar.” 

Lagommänniskan har en kortare utbildning och har jobbat länge på samma ställe, eller i 

samma bransch.  

”…så fick hon (L, 28 år) jobbet på klädbutik X och där har hon varit 

i sju år nu”. 

”…trött på vården efter 20 år…” 

”Han (I, 35 år) började detta jobb med att jobba på golvet, innan 

han efter två år blev uppflyttad till försäljningsavdelningen. Med en 

massa hårt slit och en massa arbetstimmar…”  

Den karriärteori som erbjuder mest förståelse för ”lagommänniskan”:s situation är 

Super’s teori om livsomfång och livsrymd. I synnerhet tanken om att personer skapar olika 

roller i sina liv för att på så sätt skapa en mening i sin existens. En individ som inte kan 

tillfredställas genom sin yrkesroll söker tillfredställelse genom att engagera sig i andra 

roller. T.ex. familj- eller fritidsroll. Synen på arbete för en sådan individ blir tämligen 

instrumentell – en väg till en fritids- eller familjeroll som ger den tillfredställelse individen 

eftersträvar. 
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Gottfredssons teori om egenbegränsning samt Bourdieus / Hodkinson och Sparkes 

vändpunktsteori erbjuder förklaring av vägen till lagommänniskans situation; Individens 

handlingshorisont begränsas av socialt reproducerade idéer och uppfattningar. Detta i sin 

tur styr individen i de lägen då denne fattar beslut. Det finns också exempel på hur 

individens handlingshorisont varit relativt utvecklad, men personliga och/eller 

materialistiska begränsningar har förhindrat ett beslut som kunde lett till att individen hade 

levt utökad tillfredställelse i sin yrkesroll och karriärsituation. upp

5.4 Den rastlöse 
Den rastlöse kännetecknas av att denne sällan stannar länge på en arbetsplats, eller i 

samma bransch.  

”L:s (38 år) yrkeserfarenheter består av, förutom växthusjobbet, av 

arbete på två företag som receptionist […] ekonomiassistent, […] som 

försäljare i optikerbranschen, därefter som logistiker inom 

livsmedelsbranschen [..] inom inredningsbranschen […] därefter som 

försäljare på samma företag.” 

”…Hankade sig fram med olika jobb […] i fyra års tid. Han (C, 35 

år) har haft en del kortare anställningar…” 

”På frågan om hans (M, 45 år) erfarenhet från arbete säger han att 

hans erfarenheter från arbetslivet är omfattande. Han kan nio-

femjobbet måndag-fredag” 

Ett återkommande beteende är att den rastlöse söker nya arbetsuppgifter, eller ny 

arbetsplats så fort denne känner viss aversion mot sin nuvarande sysselsättning.  

”…i sina studie- och yrkesval säger han (C. 35 år )bara att han 

alltid styrts av sitt eget intresse.” 

”De jobb som inte har svarat upp mot hennes (S, 48 

år)förväntningar har hon avslutat.” 
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”Det viktigaste med ett arbete för L (38 år) är att man trivs.”, ”Ett 

bra arbete måste alltid innebära att man trivs, oavsett vilket yrke man 

har” 

”något specifikt yrke har han (C, 35 år) inte heller satsat på, utan 

bara […] som varit roliga” 

Den rastlöse går ej via utbildning för att erhålla nya arbetsuppgifter och yrken, utan 

byter inriktning utan detta. 

”Det ger sig, är en devis han (C, 35 år) lever efter” 

”Vikten för utbildning för henne (L, 38 år) är vidareutveckling inom 

sitt yrke…” 

”För att nå målet att hitta ett jobb där S (48 år) kan få stimulans och 

utvecklas, har inneburit att hon har hittat nya jobb…”, ”Hon har även 

tagit tid på att lära känna sig själv.” 

De teorier som erbjuder högst förklaringskraft i ”den rastlösas” beteende är P-E-C-teorin 

samt SCCT-teorin. P-E-C-teorin hävdar att när samarbetet mellan aktören (de intervjuade 

individen) och miljön (den intervjuades arbetsplats) haltar, kommer detta leda till ett beslut 

om att avbryta samarbetet. I detta fall speglas det i de intervjuades beslut om att byta 

arbetsplats.  

SCCT-teorin underlättar förståelsen av ”den rastlösa”:s beteende i så mån att den kan 

förklara vilken typ av arbetsplats den intervjuade eftersöker efter att samarbetet med den 

gamla arbetsplatsen avbrutits; En arbetsplats och yrkesroll som ger den intervjuade större 

chans att uppleva positiv förstärkning i dennes sociala miljö. 

För en person som ofta bytar arbetsplats har även planned happenstance-teorin viss 

förklaringskraft. Betrakta återigen de fem grundbeteendena som turningpoint-teorin 

värdesätter: 
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Nyfikenhet, att vilja utforska nya möjligheter för att lära sig saker 

Framhärdande, att fortsätta framåt, fast det kan vara kämpigt 

Flexibilitet, att förändra attityder och förhållningssätt 

Optimism, att betrakta nya omständigheter som möjligheter och uppnåeliga. 

Risktagande, att handla trots man inte känner till utfallet 

En person som ofta byter arbetsplats torde inneha åtminstone ett antal av dessa 

egenskaper. Vad som dock bör läggas på minnet är att happenstance-teorin menar att 

slumpen bör planeras så långt det går, för att på så sätt säkerställa att yrkesbytet leder till ett 

tillfredställande vad gäller individens yrkesroll. Kännetecknande för den rastlöse är att det i 

många fall bytas yrke på vinst och förlust, sen får det gå som det går. Det här relativt 

omfattande risktagandet är inte något som happenstance-teorin premierar (märk väl att 

teorins fulla namn är planned happenstance) 

Även turning point-teorin och Gottfredssons teori spelar in i förståelsen av den rastlöse. 

Detta då utgångspunkten för den rastlöses karriärbana i mycket beror på individens 

handlingshorisont och personliga begränsningar. Dessa två teorier har dock inte alls samma 

förklaringskraft i ”den rastlösa”:s fortsatta beteende, varför de inte heller får samma 

mme i idealtypen. 
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5.5 Den rastlöse planeraren 
Den rastlöse planeraren kännetecknas av i grund samma beteende som den rastlöse, med 

den skillnaden att den rastlöse planeraren sonderar terrängen innan bytet, och om utbildning 

krävs, införskaffar denna.  

”Hon (A, 45 år) kontaktade då en vägledare och bad om hjälp.”, 

”…bestämde sig A för att bli lärare, detta krävde ytterligare en 

utbildning…” 

”…och sökte efter nya arbetsområden kom han ihåg […] 

studievägledaryrket. Han tog reda på mer information om yrket och 

sökte utbildningen.” 



”hon (U, 38 år) […] tyckte…IT […] var jätteintressant och ville 

arbeta med det och för att komma in på den marknaden gällde det att 

skaffa sig en utbildning. Det blev systemvetenskapligt program i tre år 

på universitetsnivå” 

”Det var under komvuxutbildningen […] som han (Z, 33 år) talade 

med en studievägledare. Samtalet berörde huruvida han skulle läsa till 

socionom eller sjukgymnast.”, ”…valet att bli sjukgymnast då dels detta 

är en mer internationell utbildning och […] ett intresse för idrott och 

idrottsskador.” 

Den rastlöse planeraren har en varierande utbildning och har ofta en, för denne, givande 

yrkesroll. Den rastlöse planeraren är dock inte det minsta främmande för ett nytt yrkesbyte 

om det skulle krävas. 

”Det han (Z, 33 år) skulle ändrat i sina yrkesval är att han idag 

skulle studerat medicin, men han är inte missnöjd, och ser 

påbyggnadsutbildning som alternativ.” 

”Hon (A, 34 år) har […] två jobb, som för henne innehåller de 

kriterier hon behöver för att trivas”, ”Hon berättar att, arbetsmässigt, 

hor hon nått sina mål. Det går inte att komma högre med hennes 

kvalifikationer och kunskapsområden. […] nya vägar, nya mål.” 

”Antingen är jag (U, 38 år) kvar för att det är utvecklande, eller så 

har jag hittat en deltidssysselsättning som någon slags extern konsult 

där jag kan jobba med […] andra människor […] som en resurs, 

bollplank.” 

”Framtiden ser han (M, 40 år) positivt på. Han har planer på att 

flytta […] till Norge och börja arbeta på arbetsförmedling där” 
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De teorier som kan förtydliga de skeenden som har lett den ” rastlösa planeraren” till den 

punkt individen är vid tillfället för intervjun är i många avseenden gemensamma med de 

teorier som har förklaringskraft vad gäller ”de rastlösa”; 

P-E-C-teorin ökar förståelsen för individens vilja och tendens att byta arbetsplats på 

samma sätt som den ökade förståelsen för den rastlöse individens vilja och tendens att byta 

arbetsplats. 

SCCT-teorin ökar förståelsen för de drivkrafter som får individen själv att förstå vilken 

yrkesroll som kan ge denne tillfredställelse. Det val den rastlösa planeraren fattar, för att nå 

ett läge där denna kan uppleva mer positiv förstärkning av sin sociala omvärld skiljer sig 

dock från valet den rastlöse fattar; 

Denna skillnad i beslut kan i sin tur förklaras av Gottredssons teori om självbegränsning 

och Bourdieu’s samt Hodgkinson & Sparkes Turningpoint-teori. Individerna som 

överensstämmer med idealtypen rastlösa planerare har inte upplevt samma 

självbegränsning i valet som de rastlösa; De har haft en vidare handlingshorisont i valet, 

och har inte vuxit upp med samma miljö- och kultur-betingade självbegränsningar som 

individerna som överensstämmer med den rastlöse idealtypen. 

Ytterligare en skillnad i hur de intervjuade som överensstämmer med idealtyperna 

rastlös planerare/rastlös märks om utgångspunkt tas i planned happenstance-teorin. Där den 

rastlöse byter yrke på vinst och förlust, är den planerande rastlöses byte resultatet av ett 

genomtänkt avvägande (helt i enighet med vad planned happenstance teorin säger). Den 

rastlösa planerarens agerande och resultat ger således konkret exempel på att det finns en 

verklighet bakom planned happenstance-teorins argumentation. 

5.6 Idealtypsanalysen 
För att ytterligare förtydliga på vilket sätt överensstämmelsen mellan de intervjuade 

individerna och idealtyperna har nåtts, kommer förfaringssättet av själva 

matchningsanalysen att utvecklas nedan; Analysen som sådan har varit att betrakta som en 

slags målinriktad process. Denna kan sägas börja med att den intervjuades nuvarande 

karriärsituation konstateras. Baserat på vilka svar som uppenbaras efter att det har fastställts 

går analysen åt olika, specifika håll, och får andra utfall och intentioner. Det enklaste, och 
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tydligaste sättet att illustrera denna process är genom att teckna den som ett analys-

flödesschema som börjar med frågan om karriärsituationen och där varje vidare möjligt 

utfall tecknas som en grafisk fortsättning från utgångsfrågan. Schemat kan ha olika, 

slututfall, och dessa utfall kopplas samman med en karriärteori givet de kriterier som ledde 

till att det aktuella utfallet inträdde. 

Flödesschemat skall läsas uppifrån och ner i de heldragna, svarta pilarnas riktning. Då 

frågor har flertalet möjliga slututfall kännetecknas detta av att slututfall nås genom 

streckade, färgade pilar. De textrutor som behäftats med sifferinrymda, färgade 

stjärnformer betecknar idealtyper. Bortse dock ifrån stjärnformerna om läsvägen till 

textrutan ej skedde via en streckad, färgad pil.  
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Upplever respondenten
 tillfredställelse i sin

 yrkes- och karriärsituation?

Ja

Hur har respondenten 
burit sig åt för komma till den 

punkt han/hon är i då hon upplever 
tillfredställesen? Nej

Försöker nå tillfredställelse I andra 
roller än yrkesrollen 

(Gottfredsson, Super, Bourdieu )

Vidareutbildar sig och 
bytar arbetsplats/arbetsuppgifter 

 

Byta arbetsplats 

Hur har respondenten 
burit sig åt för komma till den 

punkt han/hon är i 
gällande sin karriär och yrke?Bytt många gånger, och 

valt det som upplevs som “bäst”
 (P-E-C, SCCT, Happenstance)

Fann sin inriktning tidigt, och 
utbildade sig för det 

(SCCT/P-E-C/Bourdieu/Gottfredsson, Super)

(men) tvingats dit pga yttre
 omständigheter 

(Bourdieu, Gottfredsson)

Vad har 
respondenten 

för
planer för att 

åtgärda detta?

2

1

3

1

2

3

4

5

Idealtyp 4:
“Den rastlöse”
Mönster: Bytt arbetsplats ofta för att 
arbetsplatsmijön inte var tillräckligt 
stimulerande.
Bakgrund:  Spridd utbildning. “Sin egen 
lyckas smed”

Idealtyp 2:
“Den fullt nöjda”
Mönster : Har viss formell utbildning och 
jobbar med ett yrke som kräver detta. Har 
ofta familj/andra roller förutom yrkesrollen. 
Mycket nöjd med sin nuvarande karriär och 
yrkesroll. Tillfreds och har nått en god 
kompromiss mellan yrkesrollen och övriga 
roller.
Bakgrund :Har ofta jobbat med 
okvalificerade uppgifter tidigare, men fann 
sin inriktning under arbetstiden och 
vidareutbildade sig. Alternativt upptäckt sin 
pedagogiska läggning tididgt, och valt 
utbildning och yrke efter det.
Idealtyp 3:
“Lagommänniskan ”
Mönster: Inte fullt nöjd med sin yrkesroll. 
Hämtar tillfredställese i andra roller som 
individen skapat för sig själv (såsom 
familj/fritid). Har vidgat sina perspektiv Har 
tvingats välja bort många möjligheter pga 
värdet som sätts i andra roller än karriär och 
utbildning. Tvingats kompromissa i karriären 
enligt Gottfredsson
Bakgrund : Oftast kortare utbildning. Jobbar 
för ofta att försörja familjen eller säkra fritid- 
roller som ger individen energi och 
mervärde.

Idealtyp 1:
“Diversearbetaren ”
Mönster : Glider mellan olika jobb för att 
säkra inkomst. Har ingen formell kompetens 
via utbildning eller liknande. Får nöja sig 
med "gott nog för mig"-jobb. Tvingas 
kompromissa, ofta pga bristande utbilding
Bakgrund : Saknar formell utbildning. Ibland 
provat på sådan, men ej fullföljt.

Idealtyp 5:
“"Den rastlöse planeraren"
Mönster: Har bytt arbetsplats under 
karriären för att miljön inte stimulerade, men 
bytar inte på måfå, utan planerar bytet 
noggrant. Kan vara på väg mot att bli “

4

Vidareutbildat sig och 
bytat arbetsplats/
arbetsuppgifter

(SCCT, Happenstance,
 P-E-C, Bourdieu)

5

fullt 
nöjd”.
Bakgrund: Ofta välutbildad. Har ofta fler 
kvalificerade utbildningar för att karriären har 
förändrats under yrkeslivet. 

Nyckel : Heldragen svart linje betecknar nästa analyssteg:
Streckad/färgad linje betecknar slututfall och karriärteori:  
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De yrkes- och utbildningsval en individ fattar tenderar att vara ett resultat av dennes 

sociologiska bakgrund. En person med högt kulturellt kapital ser fler valmöjligheter än en 

person som besitter en mindre mängd kulturellt kapital (Bourdieu 1986). Empirin som 

ligger till grund för denna uppsats är alltför.begränsad för att kunna säga något om 

sanningshalten i Bourdieus resonemang. Det finns dock ingen anledning att inte undersöka 

om det ens finns en vag korrelation mellan de deltagandes bakgrund och den sociala 

situation de befann sig vid tillfället för intervjutillfället.  

Detta skedde genom att individernas svar sorterades med ålder, kön, yrke, 

framtidsplaner, värderingar och prioriteringar, drömyrke, och föräldrabakgrund som 

sorteringsgrunder. Detta skedde alltså för att tydliggöra om det kunde finnas gemensamma 

nämnare bland de olika variablerna. Variabler som i sin tur kunde kopplas till några 

idealtyper och i förlängningen karriärteorier. Inga direkta mönster eller korrelationer fanns 

dock. Mest framträdande var att sjutton av tjugo av de intervjuade med universitetsexamen, 

arbetade med det de hade läst till. Av dessa tjugo var ytterligare elva sysselsatta med sådana 

sysselsättningar de uppgav vara sin ”dröm”. Urvalet är dock alltför begränsat för att kunna 

dra några som helst entydiga slutsatser. 
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6 Analys och diskussion 
Denna del av uppsatsen kommer att väga av syftet mot resultaten av empirin och 

diskutera detta. I Analysen kommer även en normativ diskussion föras med fokus på värdet 

av karriärteorier i vägledarens utbildning och praktik.  

6.1 Kort om resultaten 
För att kunna beskriva individerna enligt idealtyperna har ibland vissa kompromisser i 

bedömningen gjorts. Med detta menas att vissa individer i undersökningen ibland varit 

relativt väl överensstämmande med mer än en idealtyp. I sådana fall har individen bedömts 

tillhöra den idealtyp denne överensstämde mest med vid intervjutillfället. Det är dock av 

vikt att poängtera att om individen hade intervjuats vid ett annat tillfälle, hade individen 

kanske överensstämt mer med en annan idealtyp. Detta är i linje med Supers 

livsrymd/livsomfång-teori som menar att individer, under sitt liv går igenom ett stort antal 

faser och spelar ett stort antal roller, på en mängd arenor; En individs karriär- och 

utbildningsberättelse förändras ständigt och är ej något som är konstant. 

6.2 Diskussion av resultat och syfte 
Ett av syftena med denna uppsats var att undersöka om karriärteorier kan användas för 

att förstå hur människor fattar beslut gällande sin karriär och utbildning. I resultatsdelen har 

karriärteorier använts på ett relativt omfattande material för att försöka förstå och förklara 

hur ett antal individer har ”hamnat där de hamnat”. I resultatsdelen får sägas framgå att 

karriärteorier kan användas för att på ett tydligt sätt, förstå hur, och varför individer fattar 

karriär- och utbildningsbeslut. Resultatsdelen strävar också efter att på ett tydligt sätt visa 

hur ett sådant användande kan te sig. Att vara tydlig i redovisningen av på vilket sätt 

användningen av karriärteorier kan användas, är viktig för att kunna fullfölja uppsatsens 

andra syfte; Dvs. på vilket sätt karriärteorier kan användas för att förstå hur människor 

fattar beslut gällande sin karriär? 

Ekonomisk teori utgår från att människan agerar rationellt i beslutsituationer 

(Hultkrantz, Nilsson 2004 27ff).  I ekonomisk teori menas också att människan skall ha 
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tillgång till full information för att kunna fatta fullt rationella beslut annars uppstår risker 

(ibid. s. 56ff). Där skulle man kunna stanna, och nöja sig med påståendet att ”eftersom 

varje människa agerar rationellt om hon har full information, är detta det enda som behövs 

för att förklara och förstå människor utbildnings- och karriärbeslut”.  Så enkelt är det 

förstås inte, eftersom människor både har olika uppfattningar om vad som är ”rationellt” för 

stunden, och olika upplevelser av när de har ”full information”. För att knyta an till 

ekonomisk teori skulle kunna sägas att en slags informationsasymmetri (ibid. s.127ff) råder 

mellan individer. Denna asymmetri beror oftast på att individer har olika utbredda 

handlingshorisonter. Därför bör i första hand rational choice-teorin kompletteras med 

Bourdieus teori om handlingshorisonter för att förklara hur det kan komma sig att 

människor har så olika idéer om vad som är ”full information” vid beslutet. Men för att 

vidare förstå hur rationellt definieras vid beslutögonblicket, krävs fler teorier. Det är i detta 

läge som värdet av karriärteorier blir tydligt.  

En människas definition av rationellt är avgörande av vad hon bär i sin ”ryggsäck”. 

Innehållet i ryggsäcken bestämts av människans tidigare upplevelser, uppväxt, arv och 

miljö osv. Detta är sociologiska lärdomar. Inom vägledning menas att en människas karriär- 

och utbildningsresa är resultatet av vad hon packade ner och fick nerpackat i sin väska då 

hon gav sig av på resan. Vägvalsbesluten som fattas på resan är resultat av vad väskan fyllts 

på med under resans gång. Karriärteorier underlättar i förståelsen av vad som har hamnat i 

väskan, hur det hamnade där, vad det kommer leda till, och vad som kan hamna i väskan i 

framtiden.  

I denna liknelse kan det vara passande att nu knyta an till uppsatsens tredje syfte, dvs. på 

vilket sätt denna förståelse av karriärteorier kan användas på ett proaktivt sätt av vägledare 

för att hjälpa klienter att hitta rätt snabbare. I människans karriär- och utbildningsresa stöter 

hon ibland på vägvisare, vägledare. Vägledare som behärskar karriärteorier hade kunnat 

fungera som riktigt intelligenta GPS:er på människans resa; De kan hjälpa människan att 

förstå vad hon har packat och var hon har varit. Med denna information skulle de kunna 

hjälpa människan förslag på nya intressanta mål, och rekommendera de bästa vägarna dit. 

Med denna liknelse skulle vägledare som inte behärskar karriärteorier framstå som GPS:er 

med väldigt bra användargränssnitt (de vet hur man kommunicerar med människor), men 
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utan karriärteorier får vägledaren mycket svårt att hjälpa individen med att föreslå en för 

denne relevant väg. Det förstås möjligt att individen hittar rätt ändå – men alla som använt 

en GPS vet hur behjälplig och tidssparande den kan vara. Denna uppfattning delas också av 

den amerikanska vägledningsorganisationen (National Career Development Association). 

Enligt NCDA är det oerhört viktigt för amerikanska vägledare att känna till karriärteorier 

(vid förfrågan gavs värdet av att behärska karriärteorier åtta av tio). Än viktigare är det att 

karriärteorier ges som del av undervisning för vägledare (vid förfrågan gavs värdet av att 

vägledare blir undervisade i karriärteorier tio av tio). 

För att markera värdet av vägledaren och dess kompetens, citeras här två officiella 

skrifter som med några få ord sätter fokus på vad svenska vägledare bör kunna och göra: 

KRAV SYV-EXAMEN: 

Studie- och yrkesvägledarexamen högskoleförordningen: 

För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten: 

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kännedom om 

aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet 

mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse 

för yrkesutövningen, 

- Visa förmåga att samla och kritiskt tolka information för att 

informera och vägleda ungdomar och vuxna inför framtida studier och 

arbete 

… 

Att underlätta för elever och studenter att välja (LPO 94 s.15, 

högskoleförordningen 6 kap §3 ). 
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7 Avslutning 
En målsättning med detta arbete var att ta en närmare titt på om karriärteorier kan ha ett 

värde för vägledarprofessionen, och så fall på vilket sätt. Det vore aningslöst att påstå att 

detta är bevisat utom allt tvivel. Författaren är dock inte helt främmande för att påstå att en 

vägledare som behärskar både väglednings- och karriäreteorier borde kunna erbjuda en mer 

nyanserad, och möjligtvis mer effektiv vägledning i mötet med klienten. Att ”teorisera” 

vägledaryrket tror författaren inte är att rekommdera. Överteorisering riskerar att ha en 

utestängande effekt, och bygger onödiga murar kring yrken. Det kan dock finnas ett annat 

värde i att sätta tydligare fokus på karriärteorier inom vägledningen, nämligen vägledarnas 

gemensamma kompetens- och metodutveckling. Teorier bör inte stå stilla, de bör vara 

under ständig utveckling, ständig anpassning till den observerade verkligheten. Detta kan 

aldrig ske om betraktarna av vägledningsverkligheten (dvs. vägledarna) inte behärskar de 

teorier som de allena kan vara med och utveckla. Hela professionen riskerar att stagnera. 

Sett till den bakgrunden är det inte svårt att motivera dettas arbetes normativa aspiration 

som aviserades i inledningen.  

Vid genomläsning av detta arbete kan skönjas att vissa idealtyper är mer ”lyckade” än 

andra (lyckad i bemärkelsen mer personlig tillfredställelse och materiellt välmående). 

Skulle lycka kunna mätas på ett objektivt sätt är förmodligen vissa idealtyper mer lyckade 

än andra. Egentligen är detta inget främmande i sig. Vägledarens samhälleliga 

existensberättigande ligger bland annat i hur god vägledning kan skapa närande individer. 

Dvs.. individer som bidrar till att samhället som helhet blir mer framgångsrikt. Skulle 

arbetet granskas med ideologiskt kritiska ögon finns det en risk att arbetet framstår som 

konservativt, normbyggande och samhällsbevarande. Det är dock inte författarens mening, 

utan ett oväntat resultat givet arbetes upplägg. Arbetet är att betrakta som ett enbart 

epistemologiskt bidrag och har inga ideologiska eller andra syften. 
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Bilagor: 
KRAV SYV‐EXAMEN: 
Studie- och yrkesvägledarexamen BILAGA 2 högskoleförordningen 
 
Omfattning 
 
Studie- och yrkesvägledarexamen uppnås efter att studenten 
fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. 
 
Mål 
 
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten visa sådan 
kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som 
studie- och yrkesvägledare inom det offentliga skolväsendet och 
sådana fristående skolor som anges i skollagen (1985:1100). 
 
Kunskap och förståelse 
 
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten 
 
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kännedom om 
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om 
sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 
sambandets betydelse för yrkesutövningen, 
 
- visa insikt i barns, ungdomars och vuxnas utveckling och 
lärande samt om individers och gruppers val och socialisation i 
ett perspektiv av livslångt lärande, 
 
- visa kunskap om utbildning, arbetsliv och samhällsutveckling 
såväl nationellt som internationellt, och 
 
- visa insikt om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i 
studie- och yrkesvalssituationen samt på arbetsmarknaden. 
 
Färdighet och förmåga 
 
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten 
 
- visa förmåga att bidra till att förverkliga målen för det 
offentliga skolväsendet, 
 
- visa förmåga att analysera och förstå individers och gruppers 
studie- och yrkesval samt utifrån denna förmåga identifiera 
deras behov av stöd och utveckling, 
 
- visa förmåga att tillämpa olika teorier och metoder för 
vägledning utifrån individers och gruppers behov, 
 
- visa förmåga att inom sitt verksamhetsområde stödja övrig 
personal i deras studie- och yrkesorienterande insatser, 
 
- visa förmåga att i samarbete med andra planera och utveckla 
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stödinsatser för människor med särskilda svårigheter och behov 
för att underlätta inträde till studier och arbetsmarknad, 
 
- visa förmåga att samla och kritiskt tolka information för att 
informera och vägleda ungdomar och vuxna inför framtida studier 
och arbete, 
 
- visa förmåga att skapa och utveckla kontakter med olika 
intressenter i samhället av betydelse för verksamheten, och 
 
- visa förmåga att såväl muntligt som skriftligt diskutera nya 
fakta inom studie- och yrkesvägledningsområdet med olika 
grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och 
verksamheten. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten 
 
- visa självkännedom och empatisk förmåga, 
 
- visa förmåga att inom området studie- och yrkesvägledning 
göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 
mänskliga rättigheterna, 
 
- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med 
andra yrkesgrupper, och 
 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare 
kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
 
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten inom ramen 
för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete 
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
 
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten ha 
fullgjort handledd praktik. 
 
För studie- och yrkesvägledarexamen skall också de preciserade 
krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för 
kraven i denna examensbeskrivning. 
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Mail skickat till amerikanska vägledningsföreningen: 

Hello. 

My name is Svante Lovén and I am a Swedish university student finishing my master’s 

thesis in guidance and career counseling. In my thesis I am taking a closer look at how 

career theories can help Swedish guidance counselors to improve their counseling. With 

career theories I refer to such theories as Gottfredssons theory of circumscription, 

compromise and self creation, Social cognitive career theory, person-enviroment 

correspondence theory, Bourdieu’s theory of habitus and horizons of action and Super’s 

life span/life space theory. 

In the thesis I state that with improved knowledge of career theories, a guidance 

counselor can gain improved understanding of the client and thus exert better and more 

professional career counseling. I am also trying to gain an international view of the 

appraisal of career theories in other countries. Especially, of course in USA, which is, and 

ever has been, on the leading edge when it comes to research and development of career 

and choice theories. 

Thus,  I am writing to you now as I am curious of the NCDA view of the usability of 

career theories in career and guidance counseling. 

My question to you is thus: 

On a scale from 1-10, what value does NCDA ascribe career theories (such as those 

mentioned in this mail) in the education of career and guidance counselors? And would 

NCDA approve of a career guidance education that does not have a clear focus on the 

aforementioned theories? 

I hope that it is possible for you to answer these questions, as it would be very 

interesting for my thesis to have a clearer view of how career theories are valued in their 

“home country”. 
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REPLY: 

Hello Svante: 

I agree with your statement that with improved knowledge of career theories a counselor 

can gain better understanding of the client and determine an appropriate plan to work with 

said client.  Both practitioners and counselor educators in the USA would rate the importance 

of career theories at about an 8 on a scale of 1-10.  Counselor educators would even put it at 

10 with practitioners slightly less.   I believe counselor education programs in the US contain a 

clear cut focus on theories in the education of career development practitioners.   NCDA also 

believes that a knowledge of career development theory is very important in working with 

clients and students. 

 

Judy 

 

Judith Hoppin, President-Elect 

National Career Development Association 

Email:  jhoppin@comcast.net (preferred) or hoppin@oakland.edu 

Phone:  248 642 5599 

FAX 248 642 5598 

 

 

 

mailto:jhoppin@comcast.net
mailto:hoppin@oakland.edu

	1 Innehåll
	1 Bakgrund och inledning:
	2 Syfte:
	3 Metod:
	3.1 Hållning till materialet
	3.2 Om urvalet:
	3.3 Om metoden som använts på materialet
	3.4 Etiska överväganden gällande undersökningsdeltagarna

	4  Teori
	4.1 Gottfredssons teori om kompromiss och egenbegränsning.
	4.2 SCCT
	4.3 P-E-C
	4.4 Planned happenstance
	4.5 Bourdieu/Turningpoints Hodkinson/Sparkes
	4.6 Super life span, life space

	5 Resultat:
	5.1 Diversearbetaren
	5.2 Den fullt nöjda
	5.3 Lagommänniskan
	5.4 Den rastlöse
	5.5 Den rastlöse planeraren
	5.6 Idealtypsanalysen

	6 Analys och diskussion
	6.1 Kort om resultaten
	6.2 Diskussion av resultat och syfte

	7 Avslutning
	8 Referenser:
	Bilagor:

