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Sammanfattning 

Syftet med detta forskningsarbete är att se hur tillgången till studie- och 
yrkesvägledning uppfattas i en verksamhet för unga arbetssökande. Verksamheten, 
arbete.nu, är till för individer mellan 18–24 år som söker försörjningsstöd i stadsdelarna 
Enskede-Årsta eller Skarpnäck. Över 50 procent har oavslutade gymnasiestudier. 
Avsikten har varit att titta på funktionen studie- och yrkesvägledning och inte 
yrkesrollen. Forskningsfrågorna var: 
- Vad förväntas av studie- och yrkesvägledningen? 
- I vilken utsträckning nyttjas tillgången till studie- och yrkesvägledning? 
- Vilken nytta finns med tillgången till studie- och yrkesvägledning för individen? 
Resultatet omfattar reflekterande samtal med anställda i verksamheten och 
enkätundersökning med deltagare. Resultatet visar att förväntningar på vägledning är att 
den uppfattas som en specialistfunktion vilken nyttjas i stor utsträckning och förväntas 
ge stöd att hitta möjliga yrken och studier med utgångspunkt från individens unika 
förutsättningar. Funktionen studie- och yrkesvägledning ger lättillgänglig och fördjupad 
vägledning som fångar upp och tar tillvara individens mål i ett långsiktigt perspektiv. 
Den största efterfrågan av vägledning riktar sig mot studier vilket kan sättas i samband 
med deltagarnas utbildningsbakgrund.   

Nyckelord 

Studie- och yrkesvägledning, försörjningsstöd, ungdomsarbetslöshet, 
stadsdelsförvaltning.  
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Use, expectation and opinion of the benefits with access to career 
counselling in an activity. 

Azarina Bäckström 

Karin Melin 

Abstract 
The purpose of this thesis is to investigate how the access to career counselling is 
considered in an activity. The activity, arbete.nu, is for individuals between 18-24 years 
with social allowance in the districts Enskede-Årsta or Skarpnäck. Over 50 % of the 
participants have not completed upper secondary school. The intention has been to look 
into the function career counselling and not the occupational role.  
The research questions were: 
-  What are the expectations of the guidance?  
-  In what extent is the guidance used? 
-  What is the advantage having access to career counselling? 
The research include a reflect discussion with employees in the activity and 
questionnaire with participants.  
The research finding shows that the expectations of the counselling are that it represents 
a specialist function which is used in great extent and the expectation is that it should 
give support to find possible occupations and educations on the basis of the individual’s 
unique conditions. Career counselling is a function that gives easily access and more 
depth in counselling and long-term perspective. The greatest demand on the counselling 
is drawn against studying, which could be related to the educational background of the 
participants.  
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1. Inledning 

1.1 Val av problemområde 
I utvärderingen av ett projekt kallat arbete.nu står att läsa om hur denna verksamhet 
arbetar med unga arbetssökande. Om en individ mellan 18 – 24 år söker 
försörjningsstöd i stadsdelarna Enskede-Årsta och Skarpnäck så blir denna kallad till att 
delta i verksamheten. I verksamheten har individen en kontaktperson som är 
arbetskonsulent, dessutom finns en praktiksamordnare och en studie- och 
yrkesvägledare (Elvhage & Ingemarsson, 2006). 

Efter att vi läst utvärderingen samt i och med att en av oss arbetar som studie- och 
yrkesvägledare i denna verksamhet så blev vi intresserade av att närmare se vad 
deltagarna ser för nytta med tillgången till studie- och yrkesvägledning. Utifrån vårt 
valda problemområde vill vi se ifall det finns ett mervärde för individen med att ha 
tillgång till studie- och yrkesvägledning i verksamheten. Utöver det vill vi se ifall 
arbetsfältet för studie- och yrkesvägledare kan vidgas utanför skolans värld.  

Vi vill titta närmare på hur individen uppfattar studie- och yrkesvägledningen och se 
ifall de har haft nytta av att det finns tillgång till studie- och yrkesvägledning i verk-
samheten. Våra tankar är att vägledning i detta skede har en självklar plats och gör stor 
nytta för den arbetssökande och därför kom intresset till det här forskningsarbetet upp.  

Nyttan av forskningsarbetet är att se på studie- och yrkesvägledningens arbetsfält 
utanför skolan, och om det finns någon nytta med studie- och yrkesvägledning i en 
sådan här verksamhet utifrån individens perspektiv. Om resultatet visar på en nytta med 
studie- och yrkesvägledning är vår tanke att det kan leda till att lättare motivera en 
sådan tjänst inom liknande verksamheter.  

Vi ser denna åldersgrupp, 18-24 år som intressant för oss som studie- och 
yrkesvägledare eftersom de befinner sig naturligt nära både arbete och studier. Vi menar 
att vägledning i detta skede kan ha stor betydelse och konsekvens för hur deras arbetsliv 
kommer att te sig i framtiden. Utöver det tror vi att denna åldersgrupp kan ha svårare att 
etablera sig på arbetsmarknaden då de till stor del kan sakna tidigare 
arbetslivserfarenhet. Många i denna åldersgrupp har enbart gymnasieutbildning vilket 
kan vara svårt att konkurrera med på arbetsmarknaden då kraven på de arbetssökandes 
kompetens har ökat i och med att många okvalificerade arbeten har försvunnit vid 
effektiviseringar (Gustafsson, 2006).  

I statistik från Statistiska Centralbyrån avseende april 2007 står att i Sverige var det 
118 100 personer mellan 15-24 år som var arbetslösa. Detta utgör 21,2 procent av den 
tillgängliga arbetskraften (http://www.scb.se). Många unga är således arbetslösa och en 
fråga som väcks är vad dessa får för stöd och hjälp för att komma vidare och hitta vägen 
till ett yrkesval.   

http://www.scb.se
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I en rapport ifrån Forsknings- och Utvecklingsenheten i Stockholm läser vi att i denna 
verksamhet minskade det ekonomiska biståndet med 66 procent mellan start och efter 
avslut för deltagarna i verksamheten. Utifrån rapporten ser vi att drygt 50 procent av 
deltagarna saknar gymnasiekompetens. Innan det fanns studie- och yrkesvägledare i 
verksamheten blev de unga hänvisade till Arbetsförmedlingen Globen eller till 
Vuxenutbildningscentrum i Stockholm för vägledning. Enskild studie- och yrkes-
vägledning bokade individerna vid behov (Gustafsson, 2006). Med utgångspunkt från 
det här tror vi att det i ett samhällsekonomiskt perspektiv är positivt med tillgång till 
studie- och yrkesvägledning i verksamheter som denna. Vi tror att det kan leda till att 
individer får stöd och vägledning utifrån sina individuella behov vilket i sin tur kan leda 
till att dessa individer når sitt yrkesmål på ett för denne effektivt sätt. Således minskar 
sannolikheten att dessa individer återvänder in i arbetslöshet med försörjningsstöd vilket 
leder till minskade kostnader för samhället i ett långsiktigt perspektiv. 

1.2 Förförståelse 
Utifrån det vi beskrivit ovan vore det intressant att se hur unga arbetssökande, 18-24 år, 
använder sig av tillgången till studie- och yrkesvägledning, vilka förväntningar de har 
på studie- och yrkesvägledningen samt vilken nytta de tror sig ha eller känner att de haft 
av vägledningen.  

Med den erfarenhet vi har fått genom vår utbildning är vår förförståelse och antagande 
att studie- och yrkesvägledning är till gagn för individen som får hjälp och stöd att 
komma vidare mot studier eller arbete samt blir medveten om sig själv i förhållande till 
de olika studie- och yrkesalternativen (Hägg & Kuoppa, 1997). Vidare är vår 
uppfattning att det är viktigt att individen tidigt får tillgång till insatser i form av djupare 
vägledningssamtal för att denne i slutänden ska nå dit den vill mot ett yrkesmål.  

Under utbildningen till studie- och yrkesvägledare har vi fått en insikt i att betydelsen 
av vägledning kan bli avgörande för hur individen förhåller sig till sin fortsatta 
utbildningsresa (Peavy, 2000). Vilket vi tror kan ha en avgörande betydelse för hur en 
framtida yrkeskarriär kommer att te sig. 

Vår uppfattning är att det speciellt hos unga människor kan finnas ett behov av att få 
möta någon som lyssnar på deras berättelse och som kan stödja och vägleda utifrån 
dennes egna och unika behov, och att det hör ihop med hur den unga blir bemött så att 
den kan göra ett val som är väl underbyggt oavsett om det gäller arbete eller studier och 
vilket kan ha till följd att nya dörrar öppnas och förut okända alternativ mot utbildning 
eller arbete blir tydligare (Peavy, 2000). 

Vidare anser vi att den information som individen får är oerhört viktig eftersom denne 
annars bygger sina val på osäkra villkor, och vi anser att det är en självklarhet att unga 
arbetssökande får tillgång till professionell vägledning för att få hjälp med att göra val 
utifrån självkännedom och en kännedom om alternativen samt förmågan att utifrån 
denna kunskap fatta ett beslut. Individen bör också få kunskap och stöd i sitt val så att 
valet inte begränsas av kön eller social eller kulturell bakgrund i enlighet med vad som 
omfattas under skoltiden genom riktlinjer i Läroplanerna (Lpo 94 och Lpf 94). 
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1.3 Begrepp 
Reflekterande samtal - samtal med utgångspunkt i förutbestämda ämnen, där de 
medverkande personerna fritt får kommentera och associera. 

Unga arbetssökande: Individ mellan 18 – 24 år, deltagande i verksamheten arbete.nu. 

Verksamhet(en): Syftar till den verksamhet som ligger till grund för forskningsarbetet 
även kallad arbete.nu 

Vägledning: Studie- och yrkesvägledning. 

Yrkesmål: Ett yrke dit individen vill nå, på lång eller kort sikt. 

1.4 Syfte 
Syftet är att se hur tillgången till studie- och yrkesvägledning uppfattas av och påverkar 
individer i en verksamhet för unga arbetssökande. 
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2. Bakgrund 

Som tidigare beskrivits blir de individer som är mellan 18 – 24 år och söker 
försörjningsstöd i antingen Enskede-Årstas eller Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar, 
kallade till att vara med i verksamheten som kallas arbete.nu. Verksamheten består av 
fyra arbetskonsulenter, två från varje stadsdel, dessa arbetar halvtid i verksamheten. 
Utöver dessa finns en praktiksamordnare med heltidstjänst samt en studie- och 
yrkesvägledare med halvtidstjänst. Varje deltagare är i verksamheten tre pass i veckan, 
en och en halv timme per gång. I verksamheten finns datorer att tillgå för att söka arbete 
och personalen finns tillhands för att vara ett stöd när deltagarna ska skriva 
arbetsansökningar och så vidare. Deltagarna har en av arbetskonsulenterna som 
kontaktperson och den arbetskonsulenten ansvarar då för att följa upp hur det går för 
deltagaren att söka arbete. Arbetskonsulenten är också ett stöd för individen bland annat 
genom att finnas till hands och att få ut individen i någon sysselsättning. 
Praktiksamordnaren hjälper till med att ordna praktikplatser till de deltagare som är 
intresserade av det. Deltagaren får själv kontakta intressanta praktikplatser och då finns 
praktiksamordnaren med som ett stöd. Praktiksamordnaren följer upp att praktiken 
fungerar bra för både arbetsgivaren och deltagaren samt har samtal med deltagaren och 
den arbetskonsulent som är kontaktperson vid avslutande av praktik. Studie- och 
yrkesvägledaren håller i gruppinformation avseende vad denne kan hjälpa till med. 
Deltagarna har möjlighet att boka tid för enskilda samtal vilket är frivilligt, men ibland 
kan det ske på uppmaning från den arbetskonsulent som är kontaktperson. Studie- och 
yrkesvägledaren håller tillsammans med en av arbetskonsulenterna gruppvägledning. 

Studie- och yrkesvägledaren har under perioden 070122-070430 träffat 30 deltagare för 
individuella vägledningssamtal. Av dessa har 12 personer bokats in vid flera tillfällen. 
63 % saknade slutbetyg från gymnasieskolan. Vid denna mätning hade 53 % av denna 
grupp påbörjat eller sökt studier (Ur statistik för 1:a kvartalet 2007 från arbete.nu). 

2.1 Forskningsanknytning  
I Ungdomar i övergångsåldern (Hagström, 1999) framställs hur valprocessen blivit mer 
komplicerad för den enskilde individen. Kraven att hitta just det som passar individen 
själv utifrån dennes förutsättningar och personlighet har ökat i och med den ökande 
individualiteten och större valmöjlighet vid studie- och yrkesval. Kunskap om de många 
alternativ som finns blir mer påtaglig genom det informationssamhälle vi lever i idag, 
genom till exempel Internet finns all tänkbar information att få. Individen har ett större 
ansvar för valet av livsform generellt, och i det ingår val av studier och yrken, detta 
leder till att individen behöver vara mer medveten om sina möjligheter.  

Den ökande individualiteten kräver att du finner det rätta för just din personlighet. Även om de 

faktiska möjligheterna är begränsade finns en vision av det fria valet. Det är du själv som avgör 

din framtid (s.14). 
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Dock upptäcker många ungdomar vid arbetsmarknadsinträdet att utbildningskraven ökat 
för olika slags arbeten jämfört med tidigare, vilket leder till att arbetstillfällen med låga 
kompetenskrav minskat.  

I Fokus05 En analys av ungas etablering och egen försörjning (Ungdomsstyrelsen, 
2005) visas på hur många ungdomars väg till arbete och etablering i samhället är lång 
och snårig. Idag är det högre krav på utbildning för inträde på arbetsmarknaden. Detta i 
kombination med de många möjligheter och utbudet av information som finns kring 
utbildningar och yrken kan leda till felval vilket gör att vägen till utbildning och 
arbetsmarknadsetablering förlängs då vägen inte är rak. Då inte individen etablerat sig 
på arbetsmarknaden blir det svårt att inflytande i samhället. Vidare står att de unga utan 
fullständigt gymnasiebetyg har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Men också 
att längre tids arbetslöshet kan leda till att den unga löper större risk för ekonomiska 
svårigheter som vuxen. 

Från mitten av 1970-talet har olika åtgärder för unga arbetslösa vuxit fram. Utifrån 
etablering på arbetsmarknaden kan dessa åtgärder bestå i till exempel praktik eller 
förberedelser för studier eller arbete.  

Det påtalas i denna skrift att det är viktigt med vägledning i skolan och på 
arbetsförmedling, likväl att säkerställa att unga under 20 år har tillgång till vägledning 
under tiden de väntar på åtgärd. Vidare ställs frågan hur ungdomar har tillgång till 
vägledning under tiden de befinner sig i en åtgärd då tidigare utvärderingar visat på att 
de ungas bild av vad de vill ha för arbete klarnar under åtgärdstiden. Däremot bidrar 
åtgärdsdeltagandet ofta till att avståndet till studie- och yrkesvägledning ökar då 
åtgärden ofta bedrivs i kommunal regi där det inte i så stor utsträckning finns tillgång 
till studie- och yrkesvägledning. De unga bör inte hamna i åtgärder så som exempelvis 
praktik för tidigt, men insatser som vägledning och söka-jobb-kurser bör finnas 
tillgängligt ändå.  

I rapporten Tummen upp. Utvecklingsgarantin ur ungdomarnas perspektiv 
(Ungdomsstyrelsen, 1999) beskrivs att en fungerande vägledningsfunktion är när 
individen bland annat ges möjlighet att tillsammans med handledare prata kring hur 
individen ser på sin situation vad det gäller till exempel arbete och utbildning. Den 
återkommande kontakten med handledaren fungerar som vägledning genom att 
handledaren visar på individens möjligheter och alternativ samt utgör ett stöd. 

I rapporten beskriver ungdomar sin syn på den vägledning de fått tillgång till. En 
individ beskriver att:  

Vägledare ska vara positiva, engagerade, stödja personen och de måste leva sig in i hur man 

har det (s.18). 

Vidare skildrar individen hur denne upplever att vägledarna lyssnade på hennes tankar 
och idéer utan att styra henne, även att vägledarna visat på att individerna ska utgå ifrån 
sina intressen. Individernas beskrivelse av hur de upplever vägledarens roll och 
betydelse bekräftas genom de utvärderingar som gjorts i dessa verksamheter. Att få 
möjlighet att diskutera kring sin situation och sina förväntningar tillsammans med en 
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handledare leder till att ungdomarna får en ökad förståelse för arbetsmarknadens krav. 
Dessutom leder till ökad insikt och motivation för eventuell utbildning.  

I rapporten finns ett kapitel som heter ”Lots inte byråkrat – om vägledningens 
betydelse” där det beskrivs hur de unga har negativa erfarenheter av myndigheter. 
Myndigheterna utgör bland annat en kontrollfunktion och i rapporten står att läsa:  

I varje kontakt med stat och kommun finns både krav och frivillighet. Frivilligheten minskar med 

ökat beroende av det offentliga. Deltagande i högre utbildning och kulturliv har en betydligt 

högre grad av frivillighet än till exempel att gå i skolan. Kontakten med de sociala 

välfärdsinstitutionerna som försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst är frivilliga men 

de har ändå ett drag av tvång som är relaterat till behovet av inkomst (s.21). 

Det berättas även om hur handläggare har en dubbel roll med en kontrollfunktion och 
rollen att företräda individen. I kapitlet visas på att vägledarrollen snarare är att verka 
som lots än som byråkrat.   

Rapporten Ung idag 2006 (Ungdomsstyrelsen, 2006) är en årlig redovisning av mätbara 
indikationer som ska visa på ungas levnadsvillkor. Här beskrivs att viktiga 
förutsättningar för tillgång till välfärd och makt är möjligheten till lärande och personlig 
utveckling. Ungdomars möjligheter ska inte skilja sig mot de äldres, chans till 
utveckling och anskaffande av nya kunskaper är en viktig del av välfärden.  

Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sina kompetenser för att 

främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt 

en rättvis fördelning (s.24). 

I rapporten menas att kunskap är makt och att en misslyckad skolgång förutom 
kunskapsbrist även kan försvåra individens etablering på arbetsmarknaden, vilket i sin 
tur betyder att skolgången genom grund- och gymnasieskola kan vara både en möjlighet 
och hinder för en etablering på arbetsmarknaden.    

I rapporten Fritt inträde (Åslund, Erikson, Nordström Skans & Sjögren, 2006) berättas 
att arbetslösheten för unga mellan 16 till 24 år låg runt 15 procent vilket lyftes upp och 
uppmärksammades under 2006 års valrörelse eftersom arbetslösheten för denna grupp 
var mer än dubbelt så hög än för övriga åldersgrupper på arbetsmarknaden. Det påtalas 
att fler unga inte har en avslutad gymnasieutbildning före 23 års ålder som en 
konsekvens av 1990-talets gymnasieförändring då de tvååriga gymnasielinjerna gjordes 
om till treåriga program. Det vill säga att fler ungdomar avbryter gymnasiet eller uppnår 
ofullständigt slutbetyg från gymnasiet, av dessa är det en större andel som inte 
kompletterar sina ofullständiga betyg idag jämfört med innan förändringen. 

De kanske mest alarmerande siffrorna avseende fördröjningen av arbetsmarknadsinträdet 

finner vi bland dem som inte gått ut gymnasiet vid 20 års ålder, d v s de som slutat direkt efter 

grundskolan eller hoppat av gymnasiet (s.55). 

Vidare belyses att för att en individ ska kunna fatta ett beslut behöver denne ta reda på 
vilka alternativ som finns och innebörden av dessa. Detta ställs sedan i relation till 
individens egenskaper och hur omgivningen ser ut för att hitta dennes bästa väg. Det 



  

8

 
beskrivs även hur det inom nationalekonomisk teori framhålls att utbildningsvalet går ut 
på att hitta sina komparativa fördelar vilket innebär att välja en utbildning eller ett yrke 
där individens talanger och egenskaper bäst kommer till sin rätt.  

Hur individen vid varje tidpunkt väljer fortsatt verksamhet kommer att bero på det restriktioner 

som följer av tidigare val, av resultaten i genomförda studier, liksom på individens värdering av 

de skilda tillgängliga alternativen (s.71).  

I rapporten När jobben inte finns (Gustafsson, 2006) beskrivs olika projekt för 
arbetslösa ungdomar i sex stadsdelsnämnder i Stockholm. Det beskrivs i rapporten hur 
målet med projekten var att ungdomar med försörjningsstöd skulle gå vidare till studier 
eller arbete och att den tid som ungdomarna fick försörjningsstöd skulle förkortas, 
utöver det var målet även att ta fram nya arbetssätt.  

Rapporten beskriver utifrån projektmedarbetares och ungdomars perspektiv hur 
kommunala tjänstemän arbetade i sex projekt. Den visar på hur ungdomarna uppfattar 
att de fått mer konkret hjälp med att söka arbete och praktik av projektens medarbetare 
än av arbetsförmedlingens handläggare. Alla projekt i rapporten framhävde betydelse av 
att individuellt stödja utifrån de ungas enskilda behov. Projekten ger generellt mer 
individuellt stöd och en del av projekten arbetar med motiverande och stödjande samtal.  
I två av projekten som beskrivs, varav det ena var arbete.nu, fanns möjlighet till studie- 
och yrkesvägledningssamtal. I dessa två projekt fanns störst andel ungdomar som gick 
vidare till studier vilket rapporten menar kan bero på det nära samarbetet med studie- 
och yrkesvägledare. Det beskrivs att projektet arbete.nu bedömde att tillgången till en 
studie- och yrkesvägledare var mycket viktig eftersom mer än 50 procent av deras 
deltagare saknade gymnasiekompetens. I detta projekt minskade det ekonomiska 
biståndet med 66 procent mellan start och avslut för deltagarna i projektet.   

I uppsatsen Arbetskonsulenter och vägledare beskriver sitt arbete med ungdomar utan 
skola och arbete (Carlsson, 2005) tas det bland annat upp hur just studie- och 
yrkesvägledaren uppfattar sitt arbete med ungdomar i åldern 18-24 år som är utan skola 
och arbete och som söker försörjningsstöd. Författaren drar slutsatser om studie- och 
yrkesvägledarens viktiga funktion, och att studie- och yrkesvägledaren kan bidra med 
vägledningssamtal som verktyg men också kunskaperna om utbildningar och 
arbetsmarknad. Vidare efterlyser författaren fortsatt framtida forskning i hur just 
ungdomarna upplever sitt deltagande i en arbetssökarverksamhet. Flera av 
respondenterna i uppsatsen poängterar att studie- och yrkesvägledning är en 
betydelsefull del av verksamheten. I uppsatsen står:  

En del ungdomar med bristande utbildningsbakgrund och dåliga skolerfarenheter har en 

negativ framtidsbild eftersom de tidigare har fått höra att de har misslyckats och att ’det är kört 

helt enkelt’ för dem (s.14). 

Författaren drar slutsatsen att i arbetet med unga utan skola och arbete kan vägledare 
fylla en viktig funktion. Denne menar att det vägledare främst kan bidra med är samtalet 
som verktyg men även kunskaper om utbildning och arbetsmarknad. 
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2.2 Anknytande litteratur 
I rapporten Ole, dole, arbetslös (Karakaya, 2006) står att ungdomsarbetslösheten är 
mycket högre än vad som anges i officiell statistik. I rapporten menas att nästan var 
tredje ungdom i arbetskraften är arbetslös. I rapporten räknas här ungdomar mellan 16-
24 år in i gruppen. Vidare menas att den verkliga siffran för arbetslöshet bland 
ungdomar handlar om minst 28 procent och att arbetslösheten bland ungdomar fortsätter 
att stiga på grund av att de politiska blocken hittills inte kunnat visa upp någon plan för 
att komma tillrätta med problemen.   

I regeringspropositionen Makt att bestämma – rätt till välfärd (Regeringen, 2004) står 
att läsa att i lagen om kommuners uppföljningsansvar står:  

1 § I denna lag finns föreskrifter om kommuners skyldighet att vidta åtgärder för att stärka 

ungas förutsättningar och kompetens för gymnasiestudier, annan utbildning och arbete. 

Skyldigheten omfattar alla ungdomar i en kommun som inte fyllt 20 år men som fullgjort sin 

skolplikt och som inte går i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och 

som inte har gått igenom utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. 

2 § Kommunerna skall kontinuerligt hålla sig informerade om hur de ungdomar som anges i 1 § 

är sysselsatta. 

3 § Kommunerna skall söka upp och återkommande erbjuda individuella insatser till de 

ungdomar som anges i 1 §. Insatserna skall erbjudas i enlighet med en insatsplan. 

Insatsplanen skall utformas efter den enskildes behov och förutsättningar och skall upprättas i 

samråd med den unge samt följas upp kontinuerligt. Insatserna kan bestå av orientering, 

vägledning, praktik, motivationsskapande åtgärder och kompletterande grundskoleutbildning. 

Den unge har rätt till heltidsaktiviteter  (s.183). 

I propositionen står att det föreslås i betänkandet Unga utanför 
(Utbildningsdepartementet, 2003) att varje kommun har en skyldighet att aktivt söka 
upp och ge stöd till alla ungdomar under 20 års ålder som inte arbetar eller studerar. 
Detta föreslås ske genom individuellt utformat stöd, vägledning och utvecklingsinsatser 
som kan ge ungdomarna kompetens för vidare studier eller arbete.  

Vidare står i betänkandet Unga utanför (2003) att år 2001 var cirka 7 000 i åldern 16–
19-år och 20 000 i åldern 20–24 år utan sysselsättning, det vill säga inte arbetar eller 
studerar, i två år. Vidare visar utredningen på att de som är utanför, det vill säga utan 
sysselsättning i två år eller mer har betydligt svårare att etablera sig i samhället.  

Den viktigaste skillnaden mot andra i samma åldrar är att gruppen som varit utanför två år inte 

har läst färdigt grundskolan i samma utsträckning som genomsnittet (s.10).  
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2.3 Forskningsfrågor 

 
Vad förväntas av studie- och yrkesvägledningen? 

 
I vilken utsträckning nyttjas tillgången till studie- och yrkesvägledning? 

 
Vilken nytta finns med tillgången till studie- och yrkesvägledning för individen? 

2.4 Avgränsningar 
Från början var tanken att genomföra en jämförande studie i en kommuns och en 
stadsdels olika arbetssökarverksamheter för att se ifall resultaten skilde sig åt beroende 
på ifall det fanns tillgång till studie- och yrkesvägledning samt varför verksamheterna 
valt att ha eller inte ha studie- och yrkesvägledning i verksamheterna. Dock arbetar en 
av oss som studie- och yrkesvägledare i den ena verksamheten vilket ledde till att det 
kunde uppstå svårigheter att förhålla sig objektivt till resultaten.  

Vidare var det tänkt att se på studie- och yrkesvägledarens yrkesroll och varför en 
stadsdel valt att ha denna i sin verksamhet för unga arbetssökande. Tanken var att 
genomföra intervjuer med enhetschef och arbetskonsulenter i verksamheten och se deras 
syn på nyttan med studie- och yrkesvägledning för individen. Under planeringsfasen 
valdes att istället rikta fokus på individen kopplat till funktionen studie- och 
yrkesvägledning i verksamheten, eftersom det ansågs ge en mer djupgående och 
objektiv bild av varför studie- och yrkesvägledning kan vara av nytta utanför skolans 
värld. Således har inte innehållet och kvalitén i studie- och yrkesvägledningen samt 
yrkesrollen studie- och yrkesvägledare omfattats av forskningsarbetet. 

En tanke var också att se på samhällsekonomiska konsekvenser kopplat till tillgång till 
studie- och yrkesvägledning, emellertid finns inte utrymme för detta inom tidsramen för 
detta forskningsarbete. 

2.5 Grundantaganden och kunskapssyn 
Studie- och yrkesvägledning ska ge individen kunskap om sig själv och de tillgängliga 
alternativen för att denne ska kunna värdera och ta ställning till sitt framtida 
utbildnings- och yrkesmål. Studie- och yrkesvägledning som funktion kan vara till nytta 
för individer även utanför skolans arbetsfält. 

2.6 Hypotes  
Vårt antagande är att ifall det finns tillgång till studie- och yrkesvägledning nyttjas den i 
stor utsträckning av individerna. Vi antar även att individen ser studie- och 
yrkesvägledning som en tillgång och nytta utifrån dennes situation som arbetssökande 
då detta ger stöd och medvetandegör individen kring tänkbara alternativ kopplat till 
individens förutsättningar och arbetsmarknadens krav och behov. Vidare antar vi att 
detta leder till att individen lättare ser och blir medveten om utbildnings- och 
yrkesvägar. 
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3. Metod 

3.1 Undersökningsstrategi 
För att få en så rättvis bild av studie- och yrkesvägledningen i verksamheten som 
möjligt utgör enkätresultatet stommen av resultatet och kompletteras med reflekterande 
samtal med personal ur verksamheten. 

3.2 Metoder och tekniker 
Metoden som använts har varit av kvalitativ karaktär då det enbart är en utvald 
verksamhet som forskningsarbetet omfattat. Enkätundersökningen som 
forskningsarbetet bland annat innefattar syftar till att få enskilda individers uppfattning 
kring studie- och yrkesvägledningen i den utvalda verksamheten, därav kan inga 
generella slutsatser dras då undersökningen inte omfattar en större grupp individer. 

De tekniker som använts som insamling av resultatdata har dels varit reflekterande 
samtal med personer som arbetar i verksamheten, (se bilaga 9.1) och dels genom 
enkätundersökning med aktuella deltagare i den utvalda verksamheten, (se bilaga 9.3).  

Forskningsarbetet har utgått från en induktiv forskningsmetodik då det först insamlats 
data för att därefter konstruera hypoteser eller teorier. Enligt Backman (1998) förhåller 
sig ofta samhällsvetenskapliga undersökningar hypotesgenererande, det vill säga 
induktiva. 

Litteratursökning har skett med hjälp av bibliotekarie i bibliotekets databas. Utöver 
detta har sökning skett inom regeringens utredningar, propositioner och 
förordningar/lagar, samt även inom sökbara uppsatser via Internet 
(http://www.uppsatser.se). 

All sökning har begränsats till sådant kopplat till det aktuella problemområdet och av 
relevans för forskningsarbetet. 

3.3 Genomförandesteg 

3.3.1 Bakgrund  

Först informerades arbetskonsulenterna i verksamheten muntligen om det tänkta 
forskningsområdet. Därefter bearbetades aktuell forskning och litteratur kopplat till 
forskningsområdet. Utifrån det formulerades samtalsunderlag inför det reflekterande 
samtalet med arbetskonsulenterna. 

3.3.2 Datainsamling 

Utifrån de tänkta forskningsfrågorna och den bakgrundsbild som skapats med 
utgångspunkt i aktuell forskning och litteratur, samt till viss del det reflekterande 

http://www.uppsatser.se
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samtalet, utarbetades enkätfrågor till individerna. Ett följebrev till enkätundersökningen 
formulerades (se bilaga 9.2). Avslutningsvis delades enkäter med följebrev ut till 
individerna. 

I verksamheten var det vid tiden för enkätundersökningen 49 av de inskrivna deltagarna 
som skulle närvara minst en gång i veckan i verksamheten, deltagare som var ute på 
praktik på heltid har inte omfattats. Av dessa deltagare var det 29 stycken som kom till 
verksamheten under tiden för enkätundersökningen. Dessa blev tillfrågade om att 
medverka i undersökningen och samtliga genomförde enkätundersökningen. 

3.4 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
Som tidigare beskrivits omfattas verksamhetens deltagare av unga arbetssökande mellan 
18-24 år som söker försörjningsstöd i antingen Skarpnäcks eller Enskede-Årstas 
stadsdelar.  

Urval till det reflekterande samtalet med personer som arbetar i verksamheten grundade 
sig i de två arbetskonsulenter som under tiden då verksamheten var ett projekt även var 
projektledare.  

Urvalsgruppen utgjordes av de aktuella deltagarna i den verksamhet som 
forskningsarbetet omfattar. Således har inte ett aktivt urval skett utan de individer som 
varit inskrivna i verksamheten och varit på plats i verksamhetens lokal under de veckor 
som enkätundersökningen genomförts omfattas i forskningsarbetet. Eftersom urvalet 
bygger på de deltagare som fanns att tillgå i verksamheten vid enkätundersökningens 
genomförande bygger det på ett så kallat tillgänglighetsurval (Bryman, 2002). 

3.5 Datainsamling 
Resultatdata har insamlats dels genom ett reflekterande samtal på cirka 40 minuter med 
arbetskonsulenter i verksamhetens lokal, och dels genom en enkätundersökning.  
Enkätundersökningen genomfördes under två veckors tid för att omfatta de flesta 
deltagarna i verksamheten. Enkäten med följebrev delades ut till deltagarna när de 
befann sig i lokalen samtidigt informerades de om att deltagandet i undersökningen var 
frivillig och att deras svar skulle vara anonyma. Innan deltagarna lämnade verksamheten 
för dagen lade de sina ifyllda enkäter i ett gemensamt kuvert.  

3.6 Tillförlitlighet 
Eftersom vi väljer en kvalitativ undersökningsmetod måste vi försöka tolka den kunskap 
vi får genom litteratur och fältstudier, då vi inte kan mäta olika variabler som skulle 
kunna göras i en empirisk studie enligt Thurén (1997). 

Insamlandet av data som ligger till grund för slutsatser och analys har skett genom 
bearbetning av aktuell och relevant forskning och litteratur samt reflekterande samtal 
och enkätundersökning. 
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Intentionen under forskningsarbetet har varit att upprätthålla ett vetenskapligt 
förhållningssätt då förförståelse inför problemställningen medvetandegjorts och de 
värderingar som funnits tagits i beaktande. 

Det reflekterande samtalet med personer som arbetar i verksamheten har återgetts så 
nära det ursprungliga samtalet som möjligt. Detta har skett genom inspelning av 
samtalet, transkribering av detta och sedan sammanfattning och citat. Således har 
personernas åsikter och bild av verkligheten avbildats och förmedlats på ett trovärdigt 
sätt. Personerna har fått läsa igenom samtalsresultatet och därefter bekräftat att en riktig 
spegling av samtalet har återgetts. Därav säkerställs att inga av författarnas värderingar 
eller förförståelse har inverkat på samtalsresultatet. Dock kan det faktum att personerna 
är en del av verksamheten medföra att deras bild påverkas ifall de inte kan förhålla sig 
objektivt. I och med att enkätundersökningen utgör en stor del av resultatet i förhållande 
till forskningsfrågorna torde det medföra att analys och slutsatser ger en rättvis bild av 
forskningsområdet.  

Målet har varit att forskningen motsvarar och klarar krav utifrån reliabilitet och validitet 
eftersom det är viktigt att slutsatserna anses som sanna utifrån upprepningsbara krav 
(May, 2001). Därför visas tydligt på urval, metod och tillvägagångssätt i 
forskningsarbetet så att liknande forskning kan upprepas. 

Resultaten från enkätundersökningen visar på att vissa frågor krävt tydliggörande 
antingen genom muntlig beskrivning eller en inledning som mer beskrivit vad 
forskningsarbetet avsett undersöka. Detta beskrivs vidare under rubriken 
Resultatdiskussion. 

3.7 Etiska ställningstaganden 
Etiska ställningstaganden har utgått från Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (HSFR, 1999). De som medverkat vid reflekterande 
samtal samt enkätundersökning har informerats om deras roll i forskningsarbetet och 
vilka villkor som har gällt. 

Vid det reflekterande samtalet klargjordes att det inspelade materialet enbart syftar till 
att säkerställa att resultatet blir så korrekt återgett som möjligt. Således informerades de 
medverkande i samtalet att det inspelade materialet kommer att förstöras så snart som 
forskningsarbetet avslutats. Deltagarna i enkätundersökningen informerades skriftligen 
om att deras deltagande var anonymt och frivilligt vilket efterlevts genom att deltagarna 
själva fått lägga enkäten i ett kuvert gemensamt för alla deltagare i undersökningen. 

Med bred kunskap i ämnesområdet genom bearbetning av för forskningsområdet 
relevant litteratur och forskning underlättas kontrollen av de egna värderingarna vilket 
leder till ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot den egna förförståelsen. 
Samhällsforskning är emellertid inte värderingsfri eftersom den inte bara blottlägger 
fakta utan också konstruerar dem där frågan om värderingar ingår i själva forsknings-
aktiviteten. Att utgå från en förförståelse leder till att på så sätt även utgå från en 
värdering eftersom intresset väckts för att forska inom valt problemområdet. Däremot 
betyder inte detta ifrågasättande av opartisk objektivitet att det bortser från krav på att 
komma med exakta och giltiga kunskaper i forskningsarbetet. De etiska frågorna 
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handlar om att göra forskningsundersökningen till en rättvis studie för alla som kan 
tänkas beröras av forskningen. Även om det kan vara svårt eftersom både forskarna och 
deltagarna i undersökningen förhållit sig utifrån olika intressen (May, 2001). 

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 
När litteratursökningen skett och detta material bearbetats har insamlandet av 
resultatdata i stadsdelen genom enkätundersökning och reflekterande samtal skett. 
Resultatdata har tillsammans med litteraturen tolkats utifrån den problembild som givits 
inom forskningsområdet.  

Aktuell forskning, litteratur och det reflekterande samtalet har bearbetats så objektivt 
som möjligt.  

De enkätsvar som kommit in har bearbetats genom inmatning i ett Exceldokument för 
att underlätta resultatredovisning och ta fram diagram. Deltagarnas kommenterar i 
enkäterna har bearbetats genom textanalys vilket innebär att sammanfatta enskilda 
kommentarer till löpande text. 

3.9 Resultatredovisningssätt 
Resultaten presenteras under rubrikerna: 

 

Sammanfattning av samtal med arbetskonsulenter. Redovisas med hjälp av 
underrubriker: 
- Valet av att ha studie- och yrkesvägledning i verksamheten. 
- Förväntningar på innehållet i verksamhetens studie- och yrkesvägledning. 
- Arbetskonsulenternas syn på nyttan för individen med studie- och 
yrkesvägledningen i verksamheten. 

 

Resultat av enkätundersökning med deltagarna. Uppdelat med underrubriker: 
- Förväntningar på studie- och yrkesvägledningen – utifrån vad de unga vill ha 
ut av studie- och yrkesvägledningen. 
- Samtalsfrekvens – utifrån hur de unga använt sig av studie- och 
yrkesvägledningssamtal i verksamheten, samt varför de eventuellt inte har haft 
studie- och yrkesvägledningssamtal. 
- Nytta – utifrån de ungas uppfattning av nytta med studie- och 
yrkesvägledningssamtal i verksamheten.  
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4. Resultat 

4.1 Sammanfattning av samtal med 
arbetskonsulenter 

4.1.1 Förväntningar på innehållet i verksamhetens studie- och 
yrkesvägledning 

Studie- och yrkesvägledaren träffar alla deltagare genom informationsmöten kring 
studie- och yrkesvägledningen som alla nya blir kallade till, men också genom att 
studie- och yrkesvägledaren naturligt befinner sig i och är en del av verksamheten och 
på så sätt träffar alla deltagare. 

Vid informationsmötet kring studie- och yrkesvägledningen uppmanas deltagarna att 
boka tid för enskilt vägledningssamtal ifall de är intresserade av att studera eller har en 
yrkesdröm som de vill få hjälp att hitta vägen mot. Arbetskonsulenternas och studie- 
och yrkesvägledarens roller går lite i varandra, vilket arbetskonsulenterna menar kan 
leda till att deltagarna inte har så stor uppfattning om vem som gör vad eftersom de 
träffar både arbetskonsulenterna och studie- och yrkesvägledaren naturligt i 
verksamheten. Vissa arbetsuppgifter, såsom att bemanna reception och stämpla 
närvarokort, görs av alla som arbetar i verksamheten. Vilket också förtydligas av en av 
arbetskonsulenterna som menar att en av styrkorna med verksamheten är att deltagarna 
känner en trygghet i de personer som arbetar där. Det ger en annan närhet än vad det 
skulle bli i en större verksamhet liksom en annan tillgänglighet. 

Studie- och yrkesvägledningen syftar mer mot att vägleda mot studier och yrken, men 
innebörden kan också vara att se mer på längre sikt och ett djupare plan då det inte bara 
handlar om att slussa individen in i en sysselsättning utan mer se vad individen har för 
mål längre fram. Arbetskonsulenternas arbete är mer resultatstyrt och utgår i större grad 
från arbetssökande. De håller i och följer upp deltagarens arbetssökande i den aktuella 
situationen även om de ibland har samtal kring långsiktiga mål. 

När arbetskonsulenterna träffar deltagarna i ett första individuellt samtal frågar de alltid 
ifall deltagaren känner ett behov av vägledning kring studier och yrken. Då 
framkommer ofta att många av de unga vill ta reda på hur vägen mot sitt yrkesmål och 
vilka möjligheter denne har utifrån sina förutsättningar. Det är många som är 
intresserade av att studera vidare även om det ligger längre fram i tiden.  

Arbetskonsulentens roll är närmare knuten till försörjningsstödet, vilket innebär att den 
har mer inslag av myndighetsutövning eftersom en uppgift är att kontrollera att 
deltagarna söker arbete.  

Vi har mer av en myndighetsroll än en vägledare. Vägledningen är nog den funktionen som de 

känner som mest frivillig här. 
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4.1.2 Behov och nyttjande av studie- och yrkesvägledning i verksamheten 

Arbetskonsulenterna motiverar valet att ha studie- och yrkesvägledning i verksamheten 
med att i den målgrupp verksamheten vänder sig till har en stor del av de unga 
oavslutade studier inom både grund- och gymnasieskolan. De anser att det finns ett 
behov av en annan typ av studie- och yrkesvägledning, där denna funktion ger mer 
tillgänglighet och en mer fördjupad form av vägledning än exempelvis ifall de unga 
skulle behöva uppsöka Vuxenutbildningscentrums vägledare vid behov av studie- och 
yrkesvägledning. 

En av arbetskonsulenterna säger att eftersom målgruppen för verksamheten inte själva 
är så aktiva och söker upp vägledning så skulle många falla bort ifall de var tvungna att 
ta sig iväg någon annanstans. Att ha funktionen studie- och yrkesvägledning i 
verksamheten ger en annan närhet då det lättare kommer deltagarna till gagn eftersom 
de känner igen alla som arbetar i verksamheten. Dessutom går det att arbeta mer 
uppsökande och aktivt när studie och yrkesvägledningen finns som en befintlig del av 
verksamheten, det gör att det naturligt sker en kontinuerlig kontakt där uppföljning blir 
något självklart. 

Innan projektet, som sedermera blev en ordinarie verksamhet, blev de unga hänvisade 
att uppsöka studie- och yrkesvägledare vid Vuxenutbildningscentrum. 
Arbetskonsulenterna menar att det var mer svårarbetat eftersom dels 
Vuxenutbildningscentrum är lokaliserat ca 20 minuters resväg därifrån, dels eftersom 
vägledarna där inte hade möjlighet att lära känna de unga och deras situation. Detta blev 
påtagligt när verksamheten under en period saknade vägledare och de unga då blev 
hänvisade till Vuxenutbildningscentrum där väntetiderna kan vara långa vid perioder av 
hög belastning. En av arbetskonsulenterna säger: 

De orkade inte vänta utan åkte hem istället, och de som fick hjälp fick väldigt kort tid, de fick 

inte så mycket tid per individ när de väl fick tid. Vägledningen är en väldigt viktig del i den här 

typen av verksamheter tycker jag. 

Vidare framkommer under det reflekterande samtalet att alla deltagare inte nyttjar 
tillgången till studie- och yrkesvägledning därför att de inte anser sig ha behov av det. I 
en del fall ändras denna uppfattning hos deltagaren då dennes planer och tankar inte lett 
dit denne tänkt sig. Således nyttjar många av deltagarna studie- och yrkesvägledningen 
om än på längre sikt. 

4.1.3 Arbetskonsulenternas syn på nyttan för individen med studie- och 
yrkesvägledningen i verksamheten 

Arbetskonsulenterna uttrycker att de till viss del skulle kunna göra den del av studie- 
och yrkesvägledningen som innebär en stöttande roll, men de menar vidare att de inte 
har den specialistkompetensen som en studie- och yrkesvägledare har. Studie- och 
yrkesvägledaren kan utveckla och arbeta mer med individen utifrån studie- och yrkesval 
på ett mer ingående sätt. Utan studie- och yrkesvägledare skulle arbetskonsulenterna 
behöva sätta sig in mer i utbildningssystem och liknande, men inte ha samma utrymme 
för det som en vägledare skulle ha. Specialistfunktionen studie- och yrkesvägledning är 
något som efterfrågas av de unga menar arbetskonsulenterna. 



  

17

 
En stor nytta är enligt arbetskonsulenterna att de unga som har en problematisk 
skolbakgrund och som står längst ifrån arbetsmarknaden fångas upp och blir lyssnade 
på, samt utifrån studie- och yrkesvägledning får lättare tillgång till de möjligheter som 
de har jämfört med om de skulle behöva söka sig till studie- och yrkesvägledning 
utanför verksamheten. Tillgängligheten och närheten gör det enklare för de unga att 
stöttas och motiveras till vidare studier eller vägar mot ett yrkesmål.  

En annan nytta med funktionen studie- och yrkesvägledning är möjligheten till att ha 
utrymme för att personligen följa med deltagare till en skola de är intresserade av. 
Många av de unga har dåliga erfarenheter och behöver mycket stöd i sin process vad det 
gäller att överhuvudtaget tänka på att börja studera. Vilket arbetskonsulenterna ser som 
något mycket viktigt för denna grupp. Vidare menas att i sådana fall ses nyttan med att 
ha ett utrymme för att kunna vara ett personligt stöd och inte bara en samordnande länk, 
vilket ger en mer kontinuerlig studie- och yrkesvägledning genom hela processen.  

En nytta som arbetskonsulenterna också ser är att eftersom cirka 50 procent av de unga 
inte har fullständigt gymnasium så behöver många av de unga även få hjälp att tolka 
sina betyg för att se vad som behövs för att uppnå ett slutbetyg eller komma vidare mot 
sitt yrkesmål. Arbetskonsulenterna menar att för detta krävs en studie- och 
yrkesvägledare och säger vidare:  

Tolkning av betyg är svårt och är inte något som arbetskonsulenterna har utrymme för. Det är 

jätteviktigt att man visar på att det här behöver du göra för att kunna komma dit, och då kan de 

ju ta ställning till på ett annat sätt om det kan vara någonting, för annars kan det ju bli så 

oöverstigligt när de inte vet, när det inte blir klarlagt. 

4.2 Resultat av enkätundersökning med 
deltagarna i verksamheten 

4.2.1 Förväntningar på studie- och yrkesvägledningen 

I enkäten fick deltagarna frågan ”Vad vill / ville du ha ut av studie- och 
yrkesvägledningen?”. Många av deltagarna beskriver att de vill ha tips och information 
kring utbildningar, kurser och skolor. Några vill ha konkret hjälp med ansökan till 
studier och studiemedel samt hjälp att tolka sina betyg. Det tas också upp i flera fall att 
studie- och yrkesvägledningen ska ge information om sådant som individen inte visste 
om, visa på möjligheter och att ge stöd till att hitta ett arbete som passar just denne. 
Studie- och yrkesvägledningen ska också syfta till att visa vägen mot individens 
yrkesmål nämner några. 

En av deltagarna skriver: 

Jag ville bolla mina tankar och funderingar kring utbildningar med någon som kan det, och hjälp 

med att hitta information. 

4.2.2 Nyttjande av verksamhetens studie- och yrkesvägledning  

Av de 29 enkätsvar som inkommit hade 19 av deltagarna haft samtal med studie – och 
yrkesvägledaren i verksamheten.  
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Haft samtal

Inte haft samtal

 

Resultatbild: Andel som haft respektive inte haft samtal  

Sammantaget var det 10 deltagare som inte hade haft samtal med studie- och 
yrkesvägledaren.  

Av dessa är det sju stycken som inte anser sig behöva studie- och yrkesvägledning. Det 
framkommer bland annat att några av dem redan vet vad de vill göra och några har 
redan sökt till den utbildning eller det yrke som denne är intresserad av. En deltagare 
kommenterar att denne precis avslutat en längre utbildning på högskolan och därför inte 
är intresserad av vidare studier. En annan kommenterar att denne inte har haft behov av 
studie- och yrkesvägledning. En deltagare menar: 

Jag vet själv ganska bra vad jag kan få för jobb just nu. Studier är även ett alternativ och då 

kommer jag rådslå med studievägledaren. 

Tre av deltagarna uppger att de kommer att boka in sig för studie- och yrkesvägledning, 
men inte haft tid eller möjlighet ännu. 

4.2.3 Nytta 

Av de 19 personer som hade haft samtal med studie- och yrkesvägledaren så var det 16 
personer som ansåg att det hade varit till nytta för dem, tre personer ansåg att det inte 
hade varit till nytta för dem. Se bild nedan. 

Nytta

Inte Nytta 

 

Resultatbild: Andel som ansett att de haft nytta av eller inte haft nytta av studie och yrkesvägledningen. 



  

19

 
De 16 personer som tyckte sig ha haft nytta av studie- och yrkesvägledningen menar att 
det hjälpt dem att se vad som passar dem utifrån deras möjligheter och att det lett till att 
de fått nya idéer kring utbildningar och yrken. Några av dessa pekar på att de fått 
konkret hjälp med ansökningar, betygstolkande och liknande som uppfyllt det de ville 
uppnå med att ha studie- och yrkesvägledning. Andra deltagare menar att studie- och 
yrkesvägledningen lett till att de fått en klarare blid av vad de vill göra i yrkesväg. En 
deltagare kommenterar nyttan med studie- och yrkesvägledning: 

Jag har fått bra tips och råd. Hjälp med att hitta information om utbildningar och olika skolor, 

och det har varit jättebra 

En deltagare visar på det stöd som studie- och yrkesvägledningen kan ge och skriver: 

Det var bra för att nu har jag någon att prata med när jag ska börja studera.  

För de tre som ansett sig inte ha haft nytta av studie- och yrkesvägledningen 
framkommer att en av dessa inte är intresserad just nu, en av dessa tror sig inte ha varit 
tydlig nog med vad denne ville uppnå med studie- och yrkesvägledningen och den 
tredje att det var länge sedan denne nyttjade studie- och yrkesvägledningen.   
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5. Analys 

Nedan sätts forskningsresultaten i relation till den teoretiska bakgrund och 
tidigare forskning som presenterats. Analysen grupperas utifrån kärnan i 
forskningsfrågorna. Författarnas egna tankar får utrymme i analysen genom 
påvisande av sammanhang mellan resultat och den teoretiska bakgrunden. 

5.1 Förväntningar på studie- och 
yrkesvägledningen 
Resultaten tyder på att de förväntningar som finns på studie- och yrkesvägledningen 
handlar om att visa på möjligheter, alternativ och uppföljning kring studier och yrken. 
Vidare är förväntningen att studie- och yrkesvägledning är en uppsökande och aktiv 
funktion som ser individens långsiktiga mål och hur vägen dit kan te sig. 
Enkätresultaten tydliggör att de unga förväntar sig att studie- och yrkesvägledningen ska 
hjälpa dem med frågor och tankar om yrken kopplat till utbildningar och individens 
individuella förutsättningar. Några ger konkreta exempel på sina förväntningar där det 
framkommer att det de förväntat sig är av mer praktisk karaktär såsom exempelvis att 
göra ansökningar till studier. Vidare visar dessa resultat på att kunskapen om 
utbildningar förväntas av studie- och yrkesvägledningen. Carlsson (2005) visar att 
förväntningar på studie- och yrkesvägledning kan vara att förutom tillgång till samtal 
även vara kunskapen kring utbildningar och arbetsmarknad. Här ser vi tydligt hur de 
förväntningar som deltagarna och arbetskonsulenterna har på studie- och 
yrkesvägledningen till stor del handlar om att utifrån individen hitta de yrken och 
eventuella studier som är möjliga utifrån dennes unika förutsättningar. Vi kommer i vår 
analys av resultatet fram till att förväntningen på studie- och yrkesvägledning är att den 
utgör en specialistfunktion, som syftar till att vidga perspektiv och ha kunskap kring 
utbildningar och yrken. Detta knyter an till vår hypotes där vi menar att studie- och 
yrkesvägledning medvetandegör individen om de tänkbara alternativen.  

5.2 Nyttjande av studie- och yrkesvägledning 
Gustafsson (2006) visar i sin utvärdering hur tillgången till studie- och 
yrkesvägledningssamtal ökar övergången till studier jämfört med projekt som inte haft 
tillgång till studie- och yrkesvägledning. I resultaten framkommer att en stor del av de 
unga använder sig av studie- och yrkesvägledning i verksamheten dessutom visar 
statistik från arbete.nu avseende 1:a kvartalet 2007 att 53 procent av de som haft studie- 
och yrkesvägledningssamtal har sökt eller påbörjat studier. Här ser vi ett tydligt 
samband mellan tillgången av studie- och yrkesvägledning och övergång till studier. Då 
deltagarna har sitt första samtal med sin kontaktperson så framkommer det att många 
efterfrågar studie- och yrkesvägledning när de börjar i verksamheten. Det tycker vi visar 
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på att många vill nyttja studie- och yrkesvägledningen vilket även styrks genom 
enkätresultatet där 19 deltagare av 29 stycken haft studie- och yrkesvägledningssamtal. 
Av de 10 deltagare som inte haft studie- och yrkesvägledningssamtal är det 6 personer 
som anser sig inte ha behov av studie- och yrkesvägledning i detta skede på grund av att 
de själva antingen själva har en klar bild av vad de vill göra eller att de redan har 
utbildat sig samt vet vad de kan få för arbete just nu. Tre av de deltagare som inte haft 
samtal uttrycker sig som om de kommer att nyttja studie- och yrkesvägledningen vid 
tillfälle. Resultatet från samtalet med de som arbetar i verksamheten visar att en del 
individer efterfrågar inte studie- och yrkesvägledning i ett första skede då de inte tror sig 
behöva detta, däremot är det flera av dessa som senare väljer att nyttja tillgången till 
studie- och yrkesvägledning. Vi har tidigare antagit att ifall det finns tillgång till studie- 
och yrkesvägledning så nyttjas det i stor utsträckning. Detta bekräftas i vårt resultat där 
det påvisas att många nyttjar tillgången till studie- och yrkesvägledning. Resultaten 
visar också att några deltagare efter att de varit med i verksamheten en tid nyttjar studie- 
och yrkesvägledningen längre fram.  

5.3 Nyttan med studie- och yrkesvägledning 
Enkätresultaten tyder på att de deltagare som ansett sig ha haft nytta av studie- och 
yrkesvägledningen haft en förväntan som motsvarats i det de fått ut av studie- och 
yrkesvägledningen.  

Resultaten visar på att funktionen studie- och yrkesvägledning ger lättillgänglig och 
fördjupad vägledning samt fångar upp och tar tillvara på individens mål ur ett längre 
perspektiv. Hagström (1999) menar också att det är viktigt att hitta det som passar 
individen utifrån dennes förutsättningar samt att den ökande individualiteten fordrar att 
individen finner det rätta för sin personlighet. Vidare visar Hagström på att 
utbildningskraven har ökat och arbetstillfällen med låga kompetenskrav minskat. Den 
senaste statistiken från arbete.nu visar att av de som haft studie- och 
yrkesvägledningssamtal var det 63 procent som saknade slutbetyg från gymnasiet. Detta 
stöds i forskningsresultaten där det framkommer att många av deltagarna i 
verksamheten har avbrutna gymnasiestudier vilket försvårar och förlänger deras 
arbetsmarknadsinträde eftersom vägen inte blir rak. Det tas även upp i Fokus05 
(Ungdomsstyrelsen, 2005) där det också belyses hur det stora utbudet och alla 
möjligheter kring utbildningar och yrken kan leda till felval och 
arbetsmarknadsetableringen då förlängs. Ungdomsstyrelsen (1999) tar upp anknytande 
tankar och visar också på att ungdomar ser möjligheten att få diskutera kring sin 
situation vilket ökar förståelsen för arbetsmarknadens krav. Den nytta som studie- och 
yrkesvägledningen medfört enligt enkätresultatet är till stor del kopplad till studier. Vi 
ser här ett samband mellan att många individer saknar slutbetyg från gymnasiet kopplat 
till att enkätresultatet visar att många angett studie- och yrkesvägledning som leder mot 
utbildning som en nytta för individen själv. 

I resultaten framkommer att arbetskonsulenterna ser att en nytta för de unga med studie- 
och yrkesvägledning i verksamheten är tillgängligheten och närheten vilket gagnar de 
som har en problematisk skolbakgrund då dessa kan stöttas och motiveras mot ett 
yrkesmål. Ungdomsstyrelsen (2005) påtalar i sin skrift att vägledning är viktigt för unga 
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under tiden de väntar på en åtgärd, dessutom klarnar oftast bilden av ett yrkesmål under 
tiden i någon åtgärd. Ungdomsstyrelsen (1999) visar också att tillgång till vägledning 
ger ökad insikt och motivation att eventuellt utbilda sig. Carlsson (2005) menar också 
att studie- och yrkesvägledning är viktig del i verksamhet för unga arbetssökande då de 
med dåliga skolerfarenheter har en negativ framtidsbild. 

Således tycker vi oss se att resultaten och den tidigare forskningen visar på styrkan med 
att ha tillgång till studie- och yrkesvägledning under tiden i verksamheten.  

Vidare visar resultaten att många av de unga behöver mycket stöd och kontinuitet i sin 
väg mot eventuella studier, då många har dåliga erfarenheter med sig sedan tidigare 
skolgång. Kopplat mot rapporten från Ungdomsstyrelsen (2006) där misslyckad 
skolgång kan utgöra ett hinder för etablering tycker vi oss se en styrka med att det finns 
tillgång till studie- och yrkesvägledning i verksamheten. Eftersom det i resultaten 
påtalas att det då finns utrymme för att motivera individen samt vara ett personligt stöd i 
aktiviteter som syftar till studier mot ett yrkesmål. 

Ytterligare en nytta som framkommit av resultaten är hur den kompetens som studie- 
och yrkesvägledningen kan tillföra genom tolkning av betyg efterfrågas och är svår att 
tillgodoses av andra arbetande i verksamheten. Välfärdsrådet (2006) belyser också att 
det är viktigt för en individs beslutsfattande att känna till innebörden och alternativen i 
relation till dennes egenskaper och omgivning för att hitta den bästa vägen. Här menar 
vi att för att individen ska kunna förhålla sig till sina alternativ och möjligheter behöver 
denne veta vad som krävs således kan betygstolkande vara av stor vikt vid ett 
ställningstagande kring yrkesmål. Det vill säga vet individen vad denne eventuellt 
behöver komplettera för att komma vidare mot sitt mål är det lättare att besluta sig för 
vilken väg att gå.   
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6. Slutsatser 

6.1 Vad förväntas av studie- och 
yrkesvägledningen? 
Vår slutsats är att utbildningsbakgrunden kan styra förväntningarna på studie- och 
yrkesvägledningen vilket vi tycker oss se genom att förväntningarna i 
forskningsresultatet är en fördjupad och mer riktad kunskap mot utbildningar.  
Ytterligare slutsats är att individer vill att studie- och yrkesvägledning ska utgå från 
dennes förutsättningar och möjligheter och på så sätt vara unik och inte generell.  

6.2 I vilken utsträckning nyttjas tillgången till 
studie- och yrkesvägledning? 
Vi drar slutsatsen att ifall det finns tillgång till studie- och yrkesvägledning i en 
verksamhet för unga arbetssökande så nyttjas denna funktion till hög grad.  

Att många av deltagarna har oavslutade gymnasiestudier kan vara en bidragande faktor 
till att de efterfrågar och nyttjar studie- och yrkesvägledning i hög grad.  

6.3 Vilken nytta finns med tillgången till studie- 
och yrkesvägledning för individen? 
De slutsatser vi kan dra vad det gäller nyttan för individen med tillgång till studie- och 
yrkesvägledning kan sammanfattas med att denna funktion ger ett utrymme för att 
individuellt stödja och följa upp individen i dennes process gällande yrkesmål. 
Tillgången till studie- och yrkesvägledning i verksamheten ger en närhet och möjliggör 
en mer kontinuerlig kontakt och tillgänglighet för individen i studie- och 
yrkesvägledningsprocessen. Avslutningsvis ger tillgången till studie- och 
yrkesvägledning i verksamheten möjlighet att naturligt få kontakt med individerna och 
på så sätt fånga deras funderingar kring yrken och studier. 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
Vi tror att en faktor till varför många deltagare i verksamheten i stor utsträckning nyttjar 
studie- och yrkesvägledningen kan vara att de naturligt befinner sig mellan studier och 
arbete. En annan faktor tror vi kan vara att många av deltagarna har oavslutade 
gymnasiestudier. Detta utvecklar vi vidare under framtidsdiskussionen. 

Att våra resultat stämmer väl med den bild som vi hade av problemområdet innan vi 
påbörjade forskningsarbetet kan bero på att en av oss arbetar i verksamheten och på så 
sätt har en klar bild av studie- och yrkesvägledningen där. Men vi tror också att det kan 
vara en följd av att vi läst en utvärdering av verksamheten innan forskningsarbetet 
påbörjades vilket kan ha påverkat våra forskningsfrågor i förhållande till ett för oss inte 
helt oväntat resultat. 

Slutsatsen att koppla utbildningsbakgrund till att förväntningen på studie- och 
yrkesvägledning är mer riktad mot studier kan också ses ur ett perspektiv där 
arbetskonsulenterna är mer kunniga kring yrken än utbildningar. Detta tror vi kan leda 
till att studie- och yrkesvägledningen mer förväntas innehålla tankar och diskussion 
kring utbildning. Däremot har vi inte undersökt detta närmare utan det är en tanke vi fått 
under slutskedet av vårt genomförda forskningsarbete. 

Vi tycker att det är viktigt att lyfta upp frågan kring hur det faktum att en av oss arbetar 
i verksamheten som studie- och yrkesvägledare har påverkat vårt resultat. Med detta i 
åtanke försökte vi se på studie- och yrkesvägledning som funktion och inte på rollen 
studie- och yrkesvägledare. Vi har ändå med oss en viss förförståelse in i allt 
forskningsarbete oavsett hur mycket vi är involverade i vårt problemområde, således 
kan resultatet ha påverkats av detta faktum även om vi försökt att undvika det i 
möjligaste mån. Samhällsvetenskaplig forskning är emellertid sällan värderingsfri 
eftersom forskarens egen förförståelse och bakgrund är en ingång i problemområdet. 

I rubriken för uppsatsen ställs frågan ifall studie- och yrkesvägledning för unga 
arbetssökande ger ett mervärde eller är ett överflöd. Vi anser att resultaten tydligt pekar 
på att studie- och yrkesvägledning för denna målgrupp ger ett mervärde. Dock har vi 
inte jämfört med verksamhet som saknar studie- och yrkesvägledning vilket anser är 
viktigt är poängtera. 

Avslutningsvis då det gäller våra resultat tycker vi att det är viktigt att framhålla att 
undersökningen genomfördes vid en viss tidpunkt, med ett visst arbetsmarknadsläge och 
utifrån de unika individer som just vid denna undersöknings genomförande befann sig i 
verksamheten och var tillgängliga att besvara vår enkät. Det vi menar är att inga 
generella slutsatser kan dras utifrån resultaten, däremot kan det ge en vink om att studie- 
och yrkesvägledning i liknande verksamhet kan ge ett mervärde för individen. 
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7.2 Metoddiskussion 
Vid utformandet av enkätundersökningen tycktes innehållet vara lättförståeligt, dock har 
vi anledning att tro att frågorna missuppfattats då det verkar som om ett par deltagare i 
beskrivit arbetskonsulenterna och deras arbete. Detta kunde eventuellt ha undvikits ifall 
enkätundersökningen först hade genomförts i en testgrupp, alternativt att frågorna varit 
av mer förklarande karaktär. 

7.3 Diskussion om framtiden 
Resultaten vi fått stärker den bild vi hade innan, men det hade varit intressant att titta på 
en verksamhet för äldre deltagare från 25 år och uppåt då nyttjandet av tillgången till 
studie- och yrkesvägledning kunnat se annorlunda ut. Därför skulle vi se det som 
intressant med en framtida studie inom liknande verksamhet som vänder sig mot en 
annan åldersgrupp. 

I slutskedet av vårt forskningsarbete kom besked att studie- och yrkesvägledning inte 
kommer att vara en egen funktion i verksamheten. Detta beror på att det väntas beslut 
kring hur arbetssökarverksamheter i Stockholms stad ska se ut i framtiden. Det är i 
nuläget oklart ifall det kommer att finnas tillgång till studie- och yrkesvägledning i 
lokalen för arbete.nu eller ifall deltagarna behöver åka någon annanstans, det som dock 
är klart är att det inte kommer att vara samma tillgång till studie- och yrkesvägledning i 
verksamheten som tidigare. Således tycker vi att det vore intressant att i en framtida 
forskning se på liknande forskningsfrågor och jämföra resultat av en sådan forskning 
med vårt resultat.  

I resultatet visas på att många av deltagarna har frågor kring studier samt att många av 
deltagarna går vidare till studier efter studie- och yrkesvägledning. Vi har inte haft 
möjlighet att ställa faktorer för och emot detta faktum, därför har vi inte kommenterat 
eventuella för- och nackdelar kring övergången till studier ifrån verksamheten. Ett 
framtida forskningsområde skulle då kunna vara att se närmare på vad detta ger för 
effekter för individen på längre sikt. Är det så att dessa studier verkligen leder mot 
avsett yrkesmål?  

Vi har i vår inledning beskrivit hur vi velat se på hur arbetsfältet för studie- och 
yrkesvägledare kan vidgas utanför skolans värld. Inom tidsramen för detta 
forskningsarbete har vi inte kunnat se närmare på detta dock anser vi att våra resultat 
styrker att arbetsfältet gott kan innefatta även studie- och yrkesvägledning inom 
exempelvis ramen för socialtjänsten. Därför skulle vi se det intressant ifall det kunde 
forskas kring denna frågeställning i framtiden.  
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9. Bilagor 

9.1 Underlag för reflekterande samtal 

 

När / hur kom ni på att ni ville ha en syv i verksamheten? 

 

Hur fungerade det för ungdomarna innan ni hade en syv i verksamheten? 

 

Hur är er syn på syvs inverkan på verksamheten? 

 

Vilken roll har syv i en sån här verksamhet? 

 

Vad skulle konsekvenserna bli för individen enligt er utan en syv? 

 

Vad ser ni för nytta för individen med en syv i verksamheten?  
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9.2 Introduktionsbrev / följebrev 
Hej!  

Vi heter Karin Melin och Azarina Bäckström. Under våren skriver vi en uppsats 

kring studie- och yrkesvägledning och vill därför undersöka hur ni som deltagare 

i arbete.nu ser på tillgången till studie- och yrkesvägledning.  

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt, vi kommer inte att 

se vem som har svarat vad. Det är frivilligt att svara på enkäten, men vi hoppas 

att ni vill hjälpa oss och alla svar vi får in är viktiga för vårt resultat.   

Mervärdet för dig som deltagare är att du får en möjlighet att anonymt ge din 

syn på och vara med och påverka studie- och yrkesvägledningen i 

verksamheten.  

Hoppas att du vill medverka och tack på förhand!  

Karin Melin och Azarina Bäckström  
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9.3 Enkätfrågor 
Frågor kring studie- och yrkesvägledning på arbete.nu  

1. Har du haft samtal med studie- och yrkesvägledaren på arbete.nu?  

Ja      

Nej     

2 a) Om du svarat nej på fråga 1 - varför har du inte haft samtal med studie- och 

yrkesvägledaren?  

   

2 b) Om du svarat ja på fråga 1 - har studie- och yrkesvägledningen varit till nytta för dig?  

Ja      

Nej     

Beskriv varför du tycker att det varit / inte varit till nytta för dig?    

     

3. Vad vill / ville du ha ut av studie- och yrkesvägledningen?   

   

Tack för din medverkan!  
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