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Sammanfattning  

Syftet med vår uppsats är att undersöka om de gotländska studie- och yrkesvägledarna arbetar 
med genus-, klass- och etnicitetsfrågor. Vi vill ta reda på vilka metoder som används och om 
något samarbete sker runt dessa frågor. Utöver detta är vi intresserade av att ta reda på om 
verksamhetscheferna tar ansvar för detta uppdrag och formulerar hur man har tänkt sig att 
arbetet skall gå till. Intresset har väckts under vår tid på studie- och vägledarutbildningen i 
Stockholm och främst som ett resultat av vår B-uppsats, då vi granskade vilken kunskap 
rektorerna hade om studie- och yrkesvägledarnas kompetens och i vilken mån studie- och 
yrkesvägledning hade tagits upp i rektorsutbildningen. Vi fann att rektorerna hade mycket liten 
kunskap om vägledning och att rektorsutbildningen inte hade berört detta område alls. Vi har 
sänt ut postenkäter till 24 vägledare, verksamma inom grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, 
komvux, folkhögskolan, högskolan och arbetsförmedlingen. Även friskolorna har tillsänts 
enkäter. 16 vägledare har svarat. Det resultat vi har fått fram visar att en majoritet av vägledarna 
inte har uppfattat att de har fått ett uppdrag att arbeta med genus-, klass- och etnicitetsfrågor. 
Trots detta är det en del vägledare som arbetar med detta, i individuella samtal och vid 
gruppvägledning. Genusfrågor är det område som flest arbetar med, därefter kommer 
klassfrågor och då det gäller etnicitetsfrågor är det endast en vägledare som har arbetat med 
detta under det senaste året. Inget samarbete sker vägledare emellan, men i vissa fall med övrig 
personal. Uppsatsen visar att vägledarna sannolikt behöver ett formulerat uppdrag av sina chefer 
för att arbetet skall initieras, men också att fortbildningsinsatser krävs för att kunna utföra 
uppdraget. Vi anser att det är ett angeläget uppdrag, som om det uteblir får till följd att 
människor begränsas i sina studie- och yrkesval på grund av genus, klass och etnicitet. Om inte 
vägledarna arbetar med detta, vem är det då som tänder stjärnorna?  
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Abstract 

The purpose of this essay is to examine whether or not career guidance counselors in Gotland 
work with consideration to gender, class and ethnicity.  We wish to find out which methods are 
employed and whether or not there is any collaboration among counselors concerning these 
issues. As well, we are interested in finding out if the directors take responsibility for these tasks 
and have a framework for how the work is to be executed. Interest has been raised during our 
guidance counselor education and particularly as a result of our B-essay in which we examined 
the level of knowledge principals had concerning the competence of guidance counselors and to 
which extent guidance counseling had been a part of the principal’s education. We found that 
the principals had very little knowledge of guidance counseling and that their education had not 
even touched on the subject.  We have sent questionnaires to 24 guidance counselors working in 
comprehensive schools, upper secondary schools, schools for handicapped children, adult 
education schools, university and the employment office.  Even independent schools received 
questionnaires. 16 guidance counselors have responded.  Our results show that a majority of the 
counselors have not comprehended that their task includes working with questions of gender, 
class and ethnicity. In spite of this, there are a number of counselors who work with these 
issues, in individual conversations and in group discussions. Gender issues are most frequently 
taken up followed by class issues. During the past year there was only one counselor who had 
worked with questions of ethnicity.  There occurred no collaboration between counsellors. 
However, in certain cases, there was collaboration with other staff members. The essay shows 
that counselors likely require a framework from their directors in order for this process to get 
under way but that continued education is required in order to follow through with this task. We 
consider this a mission of urgency, the lack of which will result in students being limited in their 
choice of study and vocation as a result of gender, class and ethnicity. If guidance counselors 
don’t work with these issues then who will light the stars?  
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1. Inledning 

Ett studie- eller yrkesval kan innebära en resa i en ny riktning. Att lämna sin uppväxtort 

eller sitt hemland är en stor omställning. Att göra en klassresa kan betyda att lämna det 

trygga och självklara och att tappa kontakten med de närmaste. Att bryta könsmönster 

kan vara ännu svårare då genus eller könsroll tillhör de mest grundläggande av 

personligheten (Cox, 2005). Vi antar att det föreligger ett samband mellan utbildningsnivå 

och förvärvsarbete och att den högutbildade delen av befolkningen förvärvsarbetar i 

större utsträckning än de med lägre utbildning. Gymnasie- och högskolan och 

arbetsmarknaden är fortsatt könssegregerad, 78 % av kvinnorna och 85 % av männen 
arbetade under 2007 i segregerade yrken med ojämn könsfördelning 1. Utrikes födda 

akademiker har en sämre ställning på arbetsmarknaden än svenskfödda. Det beror inte 
på sämre språkkunskaper utan på diskriminering och brist på kvalificerade nätverk2. 

Vägledning handlar om att stödja en individ att utforska sina intressen och att kunna fatta 

medvetna beslut och göra underbyggda val. Alla som arbetar i skolan skall enligt 

läroplanerna bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval 

som grundar sig på kön, klass och etnicitet (Lpo 94, Lpf  94). Även arbetsförmedlingen 

har formulerat att man har ett särskilt uppdrag att verka för att öka mångfalden och 

motverka diskriminering i arbetslivet. Vi anser att en professionell studie- och 

yrkesvägledare bör i sitt arbete kunna väcka intresse och delge material och metoder som 

får individen att se de möjligheter som finns oberoende av deras klass, kön eller härkomst. 

De bör ha ett förhållningssätt som förmedlar människors lika värde, oavsett bakgrund. 

Traditionella könsmönster bör motverkas och individer måste få prova och stärka sina 

begåvningar och intressen utan hänsyn till ursprunget.   

1.1 Val av problemområde 
Intresset för ämnet uppkom som ett resultat av vårt B-uppsatsskrivande (Funk och Vestling, 
2007). Vi behandlade då frågan om vilken kunskap rektorerna hade beträffande studie- och 
yrkesvägledarnas utbildning och kompetens. Vi var intresserade av att ta reda på om studie- och 
yrkesvägledning hade tagits upp inom ramen för rektorsutbildningen. Resultatet blev att tre av 
fyra rektorer inte hade någon kunskap om vägledarnas utbildning. Ingen av de fyra hade gått en 
rektorsutbildning där ämnet hade berörts. Frågan uppkommer då i vilken utsträckning 
rektorerna är delaktiga i hur vägledningsverksamheten utformas. Eftersom genus, klass och 
etnicitet är faktorer som i hög grad påverkar individers val av yrke och utbildning, bör en studie- 
och yrkesvägledaren initiera aktiviteter för att informera om rådande förhållanden. Om individer 
beroende på kön, klass och ursprung förväntas välja en traditionell väg så innebär det att deras 
val begränsas. Människor kan hindras i från att nå den yrkesbana som de kanske är bäst lämpade 
för (Sawyer och Kamali, 2006). Vi tror att otillräcklig eller utebliven studie- och 
yrkesvägledning kan ha inverkan för Sveriges ekonomiska tillväxt. Ungdomarna som går på 

                                                      
1 www.scb.se 

2 www.tco.se 
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gymnasiet idag kommer att vara Sveriges arbetskraft om cirka tio år. Vi är nyfikna på hur det 
egentligen ser ut i verksamheterna och har valt att fördjupa oss i hur studie- och 
yrkesvägledarna arbetar utifrån ett genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. Vi vill också ta reda 
på om cheferna på något sätt är delaktiga i uppdraget. Vi anser att för att förändringar skall 
kunna ske inom områdena genus, klass och etnicitet är det angeläget att verksamhetscheferna är 
insatta i problematiken och också planerar verksamheten så att de verksamma vägledarna får 
goda förutsättningar för att arbeta återkommande med dessa frågor. Vi tror att studie- och 
yrkesvägledarna är en yrkeskategori med stor kompetens beträffande arbete med genus-, klass- 
och etnicitetsfrågor, men verksamhetscheferna har det yttersta ansvaret och det är angeläget att 
det konkreta arbetet omfattar alla befattningshavare, på det sätt som skolans styrdokument anger 
(Lpo 94, Lpf 94). Den här studien kommer att behandla på vilket sätt vägledarna i Gotlands 
kommun arbetar med genus-, klass- och etnicitetsfrågor. Vi är också intresserade av om 
vägledarna anser att de har fått uppdraget att arbeta med ovan nämnda frågor och om de tycker 
att det är viktigt att göra det. Det är även angeläget att ta reda på om de gotländska vägledarna 
anser att de har den kompetens som krävs.  

1.2 Förförståelse 
En studie- och yrkesvägledare behöver stora kunskaper om samhället och om människan och 
måste i sin yrkesutövning hantera genus-, klass- och etnicitetsfrågor (Cox, 2005). Vi tror att för 
att kunna leva upp till en effektiv vägledning idag så krävs det ett annat engagemang och 
kompetens utöver de traditionella vägledningsmetoderna. Vi tycker att det är viktigt att 
individen kan göra sina val utan att vara styrda av sin könstillhörighet eller sin bakgrund. Det är 
därför av stor vikt att vägledarnas medvetenhet om genus och klass ökar. Många samhällen idag 
är mångkulturella på grund av stor omflyttning runt om i världen, något som ytterligare ställer 
stora krav på studie- och yrkesvägledaren. Förutom på utbildningens innehåll i skolan måste vi 
därför också verka för att rätt person hamnar på rätt plats i livet och får möjligheten att tillvarata 
hela sin potential. Här brister det tyvärr idag, skriver generaldirektör för Högskoleverket Anders 
Flodström, i Svenska Dagbladet. 3 Arbetsmarknaden förändras oerhört snabbt idag. De yrken 
som efterfrågas idag kan i morgon vara övertaliga och kraven på individen att vara flexibel och 
att ha ett stort mått av initiativkraft ökar. Sannolikheten för att man under ett helt yrkesliv kan få 
verka i en perfekt yrkessituation är liten, vilket innebär att många måste finna sin 
tillfredsställelse utanför arbetslivet. Detta innebär att vägledarnas roll måste omfatta en holistisk 
syn på människan och som Dresch och Lovén (2003:18) formulerar ”att navigera i en 

föränderlig och dynamisk värld med en tyngdpunkt på personlig utveckling och livslångt 

lärande”. 

Metta Fjelkner, ordförande vid Lärarnas riksförbund skriver i Västerbottens folkblad 4 att det är 
skolan som lägger grunden för hur samhällets syn på jämställdhet och människovärde ser ut och 
att studie- och yrkesvägledarna är en nyckelgrupp, vars roll är svårt underskattad. Vägledarnas 
arbete kan leda till att elevers framtida yrkesliv passar dem som individer, utan hänsyn till kön. 
Individer får kännedom om arbetsliv, yrken och yrkesroller både genom sin uppväxt och genom 

                                                      
3
 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2759687.svd 

4 http://www.folkbladet.nu/?p=138035 
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sin skolgång. Denna kunskapsbank byggs upp i den tillvaro och det sammanhang som individen 
växer upp i, genom skolgången och genom den tillgång till studie- och yrkesvägledning som 
individen får. Föräldrar, släktingar, vänner och media har också ett stort inflytande då det gäller 
val av utbildning och yrke (Aram och Bildt, 2004). Lärarna i dagens svenska skola tonar ofta 
ner de invandrade elevernas framtidsdrömmar och de får inte det stöd och den tilltro till sin egen 
förmåga som behövs för att lyckas med studier och studieval. Eleverna behöver uppmuntran och 
vägledning, eftersom språket och uppmuntran av olika intressen är bland de viktigaste 
sorteringsredskap som används i skolan (ibid). Författarna diskuterar också Bourdieus teorier 
och anser att de kapitalfattiga eleverna som inte får stöd ifrån annat håll snart tar till sig lärarens 
bild av sin egen förmåga och därigenom sänker sin egen självbild. I Alexandra Pascalidous 
(2001:48) bok Bortom mammas gata, berättas om en lärarvikarie som vill säga sanningen om 
framtiden, till eleverna;  

 Ni kommer aldrig att få era drömjobb. Se er omkring. Känner ni någon advokat, 

 astronaut eller diplomat? Troligtvis kommer en del av er killar att skaka galler, 

 andra knarkar ihjäl sig och ni tjejer blir nog ensamstående tonårsmammor som  

 lever på socialbidrag. I bästa fall blir ni skickliga pizzajonglörer eller snitsiga städare. 
 

Här ges exempel på det som den franske sociologen Pierre Bourdieu kallar symboliskt våld, och 
som man kan hoppas inte förekommer mer i svenska skolor. Lärarvikarien säger samtidigt något 
annat som är viktigt. Att man har mindre möjligheter att ta sig fram i skolans och arbetslivets 
världar om man inte har ett användbart och fungerande nätverk. Vi tror att det är viktigt att 
arbeta med genus- klass- och etnicitetsfrågor även utanför skolans väggar, som till exempel vid 
arbetsförmedlingen. Andra frågor som också måste tas upp av studie- och yrkesvägledarna är de 
påfrestningar som de så kallade ”brytarna” ställs inför. Det är viktigt att känna till att elever kan 
möta motstånd på grund av att de väljer karriärer eller levnadsbanor som inte stämmer överens 
med omgivningens och arbetsmarknadens köns, klass och etniskt präglade förväntningar 
(Sawyer och Kamali, 2006). Många vittnar om svårigheterna då man väljer ett yrkesområde där 
man är i minoritet på grund av sitt kön. I vissa fall kan den sexuella läggningen ifrågasättas och 
i andra fall är det en mycket hård jargong som råder, vilket kan innebära att det är för svårt att 
vara kvar i yrket. Manliga sjuksköterskor beskriver hur de ”åker glashiss” upp i systemet, och 
uppnår chefspositioner på rekordtid (Robertsson, 2002). De som trots sin arbetarbakgrund gör 
en klassresa och utbildar sig till högre studier, berättar också dem, om hur de kan känna 
splittring och utanförskap i sin nya livssituation. De anser dock att som helhet så övervinner 
fördelarna med utbildningssatsningen (Trondman, 1994). Här finns likheter med teorierna om 
The Marginal man syndrome; när människor lämnar sin gamla invanda kultur med sina 
traditioner och istället bosätter sig på platser där andra vanor råder kan de känna ett väldigt 
utanförskap, vilket Stonequist beskrev 1937 (ibid). En personlighet framträder där individen 
upplever sig leva i två världar utan att helt och fullt tillhöra någon utav dem. Alla dessa ovan 
nämnda aspekter är en väsentlig del av dagens vägledning. Allt för att rusta individerna på bästa 
sätt inför kommande förändringar. Som vägledare måste man dock vara medveten om hur 
mycket man kan påverka yrkesvalet. Endast 5 % uppger i en undersökning (SOU 2004:43) att 
vägledaren har påverkat deras yrkesval. Störst påverkan har förebilder och föräldrar. Vi anser 
dock att studie- och yrkesvägledarnas roll är att medvetandegöra sina klienter eller elever men 
också lärargruppen och även vikariestyrkan. Säkerligen skulle siffran gå att ändra uppåt om 
riktlinjer för arbetet ges och om lärare och studie- och yrkesvägledare arbetar tillsammans. 
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Studie- och yrkesvägledarutbildningen har förändrats vid ett flertal tillfällen (Utvärdering av 
studie- och yrkesvägledarutbildningen, 2006). Vad vi förstår så är utbildningsbakgrunden 
väldigt varierande bland yrkesverksamma vägledare i Sverige idag. Ny forskning och nya tiders 
krav kan bidra till att vissa inte har relevant kompetens. Vi har också förstått att rektorerna ser 
väldigt olika på uppdraget. Vissa har obefintlig kännedom och det ligger nära till hands att tro 
att de då inte gärna kan utforma riktlinjer för vägledningsverksamheten. Uppföljning av 
verksamheten sker sällan, efter vad vi har erfarit med anledning av den fördjupning som gjordes 
då vi skrev vår B-uppsats (Funk och Vestling, 2007). Dagens vägledare vittnar också ofta om ett 
ensamarbete. Lärarna har sitt uppdrag med att följa kurs- och timplaner och många vägledare 
har svårigheter att få egen tid med sina elever.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt studie- och yrkesvägledare i Gotlands 
kommun arbetar med genus-, klass- och etnicitetsfrågor. Vi vill också ta reda på om studie- och 
yrkesvägledarna själva anser att de har fått ett uppdrag att arbeta med ovan nämnda frågor.  

1.4 Forskningsfrågor 
♦ Arbetar gotländska studie- och yrkesvägledare med genus-, klass- och etnicitetsfrågor? 

♦ Vilka metoder har vägledarna för att kunna arbeta med genus-, klass- och etnicitetsfrågor? 

♦ Har arbetsplatsen formulerat att vägledaren särskilt ska uppmärksamma dessa frågor? 

1.5 Avgränsningar  
Under vår utbildning på studie- och yrkesvägledarprogrammet har vi många gånger läst om att 
det är flera olika saker som påverkar en individs val, väljande och beslutsfattande. Det är 
samhället, tidsandan, media, kön, intressen, det kulturella kapitalet, familj och vänner, för att 
nämna några. På grund av den tid vi har till förfogande har vi valt att fördjupa oss i genus, klass 
och etnicitet och undersöka på vilket studie- och yrkesvägledarna i Gotlands kommun arbetar 
med detta.  

1.6 Beskrivning av aktuell region 
Gotland är en kommun med ca 57 000 invånare, vilket utgör 0,6 % av Sveriges befolkning. I 
Visby bor 22 600 personer, eller ca 40 % av befolkningen. Gotland är också ett eget län. 
Huvudsakliga näringar är jordbruk, industri och turism. Cirka 25 600 personer förvärvsarbetar.5 
Enligt statistik hos arbetsförmedlingen var 1418 personer öppet arbetslösa i mars 2009.6 
Därefter har mycket hänt på den svenska och den gotländska arbetsmarknaden med anledning 
av den rådande finanskrisen. Cirka 6300 elever går i grundskolan och av dem är 215 födda av 

                                                      
5 http://www.gotland.se/imcms/11046 

6 http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5137501 
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utländska föräldrar i ett annat land. På gymnasiet går ca 2600 elever varav 76 är födda av 
utländska föräldrar i ett annat land. Irak är det land som flest elever kommer ifrån, med 41 
elever, följt av Thailand med 28 elever. Siffrorna beträffande invandrareleverna anger 
situationen i april 2009. Förutom de kommunala grundskolorna finns även fem friskolor. De 
kommunala gymnasieskolorna är fem stycken och friskolorna är tre. På Högskolan Gotland 
studerar cirka 5000 studenter. Medelinkomsten för män är 229 000 och för kvinnor 192 000, 
vilket placerar Gotland på 279 plats av 290 kommuner. Gotlands kommun är den största 
arbetsgivaren med ca 6900 anställda. Tjänstesektorn ökar successivt och andra stora företag är 
PayEx, Destination Gotland och Svenska Spel. Efter de stora militära nedläggningarna har 
SIDA´s Östersjöenhet, Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet etablerat sig på ön.7   

1.7 Kunskapssyn/Människosyn  
Vägledarföreningens etiska regler, läroplanernas värdegrund och skollagen ligger till grund för 
denna forskning. En professionell vägledare respekterar varje människas unika och lika värde 
och bakgrund. Vi kommer under arbetet med uppsatsen övervägande att använda oss av 
hermeneutiska metoder. Detta innebär att vi som forskare har ett intresse av att tolka människor, 
relationer och företeelser. Våra egna tankar och upplevelser ser vi inte som ett hinder utan mer 
som en tillgång för att bättre förstå forskningsobjektet. Vi kommer att ha egna åsikter som 
påverkar slutresultatet och vara engagerade i uppsatsarbetet och verkligen försöka förstå det vi 
undersöker (May, 2001). 

1.8 Begrepp 
Studie- och yrkesvägledare; i denna studie används ordet studie- och yrkesvägledare synonymt 
med ordet vägledare. I uppsatsens resultat och analysdel väljer vi att benämna vägledaren som 
hon, oavsett kön.  

Metoder; begreppet metoder, som används i forskningsfråga nummer två, innefattar även 
vägledarnas samarbete med andra.   

Här nedan förklaras några begrepp. Samtliga är hämtade från Nationalencyklopedins hemsida.8  

Klass; samhällsvetenskaplig term som används vid indelning enligt ekonomiska och sociala 
kriterier. Samhällsklass; ett gängse sätt att efter ekonomiska och sociala måttstockar indela 
samhällets medborgare. 

Etnicitet; identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp. Termen är omstridd 
inom samhälls- och kulturvetenskaperna, dess definition har ofta skiftat under de senaste 
decennierna beroende på vilka teoretiska perspektiv som lagts fram. En nutida definition ser 
etnicitet som en aspekt av en social relation mellan grupper av människor vilka ser sig själva 
som kulturellt distinkta i relation till andra grupper. En grupps självidentifikation är central. 
Förhållandet mellan etniska grupper bör förstås som sociala processer. Etnicitet har därmed att 
göra med social klassificering och grupprelationer. Vidare betyder etnicitet olika mycket i olika 

                                                      
7 http://www.gotland.se/imcms/25427 

8 www.ne.se 
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sammanhang liksom i olika historiska skeenden. Genom betoningen av gruppers ömsesidiga 
sociala och kulturella identifikation, och av identifikationernas föränderlighet, understryks 
också sambandet mellan etnicitet och politisk-ekonomiska förhållanden. En grupps etniska 
identitet kan t.ex. förstärkas genom upplevelsen av ojämlika ekonomiska och politiska 
förhållanden inom t.ex. en nationalstat, genom känsla av utanförskap. Det nutida intresset för 
etnicitetsbegreppet har tenderat att fokusera vid konflikt. Viktigt att poängtera är emellertid att 
etnicitet i sig sällan är bas för konflikt.  

Genus; begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som 
används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna 
formar människors sociala kön. Termen genus (eng. gender) används som benämning på den 
sociala process som tillskriver såväl människor som symboliska förhållanden och institutioner 
kollektiva s.k. könsegenskaper, dvs. manligt och maskulint resp. kvinnligt och feminint. I högre 
grad än i den tidigare kvinnoforskningen används begreppet för att betona relationen mellan 
könen, dvs. att uppfattningar, normer och idéer om kön skapas relationellt, samt som ett redskap 
för att studera de i tid och rum varierande formerna av vad som uppfattas som manligt och 
kvinnligt. Genuskonstruktioner utmärks av ett motsatstänkande som skapar skillnader, 
isärhållande och makt. Könens synligt olika kroppar, de fysiologiska könsskillnaderna, är det 
material som framför allt används för dessa varierande former. Föreställningar om en förgivet 
tagen och naturaliserad heterosexualitet ses som en avgörande komponent i konstruktionen av 
kvinnlighet och manlighet. 

2. Bakgrund 

2.1 Resultat av litteratursökning 
När det gäller litteraturen har det i första hand letats efter relevant sådan i de 
studiehandledningar som forskarna har haft under utbildningen. Den har många gånger varit 
intressant och den bör kunna ligga som en grund för examensarbetet. Litteratur har också sökts 
på Internet och på Almedalsbiblioteket i Visby. För att kunna avgränsa och finna den litteratur 
som kan ge arbetet mest har fokus legat på titel, innehållsförteckningen, sammanfattningen eller 
texten på baksidan på boken. Sökord som användes för att ringa in väsentlig litteratur har på 
sökmotorn Google 9 på Internet varit (antal träffar inom parantes): studievägledning + kön 
(12 000), studievägledning + genus (7240), studievägledning + klass (18 300), studievägledning 
+ etnicitet (5890), klass, genus och etnicitet (68 000), klass, kön och etnicitet (66 800), 
studievägledning + beslutsfattande (21 700), val och väljande (5 990) utbildningspolitik 
(153 000).  

På bibliotekets hemsida 10 användes följande sökord: studievägledning (5), kön (166), genus 
(88), klass (260), etnicitet (47) genus, klass och etnicitet (1) utbildningspolitik (12).  

                                                      
9 www.google.se 

10 www.almedalsbiblioteket.se 
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En sökning har även gjorts i Libris fjärrlån 11 efter litteratur, med följande sökord: genus, klass 
och etnicitet (16), kön, klass och etnicitet (28).  

En liknande sökning har också gjorts bland svenska databaser. Databasen Arbline 12 behandlar 
arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Följande sökord användes; studievägledning (1), 
genus, klass och etnicitet (3), genus (96), klass (43), etnicitet (64), val (144). 

En forskare som skriver en mera vetenskaplig uppsats bör även söka i internationella 
vetenskapliga referensdatabaser, men då tiden till förfogande för denna uppsats har varit mycket 
begränsad, har detta uteslutits (Backman, 2008). Det finns dock en medvetenhet om att det kan 
göra att uppsatsen går miste om relevant forskning. Som ett resultat av det som framkom vid 
oppositionstillfället har det även sökts på litteratur som har bäring på styrning av organisation. 
Detta eftersom vi har ett intresse av att undersöka om vägledarna upplever att de har fått ett 
uppdrag att arbeta med genus, klass och etnicitetsfrågor.  

2.2 Forskningsanknytning   

2.2.1 Teorier 

Forskningsarbetet kommer att utgå från den amerikanska forskaren Linda Gottfredsons teori 
som anses vara relevant för att man ska få en förståelse för att och på vilket sätt genus, klass och 
etnicitet faktiskt påverkar individers val av utbildning och arbete.  

Enligt Linda Gottfredsons teori om begränsningar och kompromisser (Gottfredson's Theory of 
Circumscription, Compromise, and Self-Creation) är valet av karriär en process som startar 
redan tidigt i barndomen. Teorin handlar om hur begränsningar och kompromisser begränsar 
våra livsval och gör att vi väljer vissa vägar framför andra. Gottfredson menar att individens 
utveckling av karriärvalet styrs av behovet att leva upp till sin självbild. I sin självbild ingår 
olika faktorer såsom könstillhörighet, social status, värderingar och egen förmåga. Yrken och 
yrkesområden kategoriseras utifrån olika föreställningar kring kön, klass och etnicitet som 
människor har. Under processens gång utesluter individen möjligheter och gör kompromisser 
utifrån sin självbild. Valet av yrke och utbildning är ett sätt att förverkliga sin självbild. Graden 
av belöning som människor upplever beror på hur väl yrkesvalet stämmer överens med sin 
självuppfattning. Individen strävar efter att kunna behålla den bild av sig själv som hon skapat 
och därefter sker urvalet när hon hämtar eller får ny information. Individen försöker passa in i 
den sociala ordningen genom den grupp den tillhör och identifierar sig med. Kompromissandet 
med det sociala jaget får inte vara för stort för att individen skall känna tillfredställelse med sitt 
val. I första hand vill individen välja ett yrke som vad den tror passar in på individens kön. I 
andra hand väljs ett yrke efter hur individens tror att andra människor i dennes närhet kommer 
att reagera på vad individen jobbar med. I sista hand är det individens eget självförverkligande 
och personliga behov som avgör. En människa arbetar alltså hellre med ett arbete med låg status 
än att gå emot sin självbild och sin könstillhörighet. Ekonomi, familjesituation och den 
geografiska möjligheten till utbildning och arbete är andra påverkansfaktorer. Gottfredson 
menar att vägledaren bör hjälpa individen att få en ökad insikt om sina möjligheter och hinder 

                                                      
11 www.libris.kb.se 

12 http://www.amh.lu.se/forskning-och-utvaerdering/arbline---databas 
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för att kunna göra realistiska val. Vägledarens uppgift är att hjälpa individen att fokusera på 
intresse och värderingar (Brown 2002). 

2.2.2 Utvärdering 

2005 genomförde Skolverket en utvärdering av vägledningen in om det offentliga skolväsendet, 
efter uppdrag ifrån regeringen. Brister som uppmärksammades var bland annat att 
kommunernas styrning var svag och att utvärdering av verksamheten sällan förekom. Åsikterna 
var många olika beträffande vilka arbetsuppgifter som vägledarna skulle ha. Endast hälften av 
den befintliga vägledarkåren hade adekvat utbildning. De kommunala skolorna har betydligt fler 
utbildade vägledare än de fristående skolorna och gymnasieskolorna fler utbildade än 
grundskolorna. Vidare motsvarade elevernas, lärarnas och skolledarnas förväntningar på 
vägledarna inte vägledarnas egna uppfattningar. Endast 24 kommuner hade översatt information 
om gymnasieval till andra språk, något som försvårar för vägledarna att nå ut med information 
till föräldrar med invandrarbakgrund. Studien visar också att studie- och yrkesvägledningen 
skiljer sig åt mellan landets kommuner, mellan skolformer och mellan skolor beroende på 
kommunens och skolornas ambition. Kommunernas styrning av studie- och 
yrkesvägledningsverksamheten är relativt svag. Drygt hälften av kommunerna har en kommunal 
samordning av studie- och yrkesvägledningen. Alla kommuner öronmärker inte pengar för 
vägledning och endast en liten del tilldelar resurser efter elevsammansättning. Enligt 
Skolverkets statistik är det en högre andel elever som inte tas in på gymnasieskolan i de 
kommuner där resurser tilldelas efter elevsammansättning. Vanligast är att resurser tilldelas 
efter schablon. Det är inte vanligt att kommunerna ställer krav på att tillhandahålla vägledare 
vid upphandling av utbildningar till vuxna. Bland fristående skolor är det bara ett fåtal som 
utnyttjar möjligheten att teckna avtal för att använda kommunens vägledare. Ett resultat till följd 
av det som utredningen kom fram till var förslag om att Allmänna Råd för studie- och 
yrkesvägledningen borde utarbetas, samt att en granskning av kvaliteten på vägledningen borde 
initieras. 

2.3 Anknytande litteratur 

2.3.1 Skollagen 

Det offentliga skolväsendet har skyldighet att erbjuda studie- och yrkesvägledning och enligt 
skollagen (1985:1100 2 kap 6 paragraf) ska studie- och yrkesvägledare ha en utbildning som är 
avsedd för sådan verksamhet.  

 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet (1 kap, 2 §). 

 

2.3.2 Läroplanerna 

Det finns tre läroplaner, vi har tittat närmare på två av dem. Lpo 94 (Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet) och Lpf 94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna). I läroplanerna 
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beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet 
Läroplanerna länkar i varandra genom att de är uppbyggda på likartat sätt och uttrycker samma 
syn på kunskap, utveckling och lärande. 

Lpo 94 

 

Alla som arbetar i skolan skall bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- 

och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund (Lpo 94, 2.6, sid 

15). 

 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ges 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet (Lpo 94, 1, sid 4). 

Lpf 94 

 

Personalen skall, efter en av rektor gjord arbetsfördelning, informera och vägleda eleverna 

inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och därvid motverka 

sådana begränsningar i valet som grundar sig på kön och på social eller kulturell bakgrund 

(Lpf 94, 2.4 sid 15). 

 

2.3.3 Högskolelagen 
 

En bestämmelse om att jämställdhet mellan kvinnor och män alltid ska iakttas och främjas i 
högskolornas verksamhet finns i 1 kap. 5 § (1992:1434). 
 

Bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter för studenter och sökande till högskolan oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder finns i diskrimineringslagen (9 §, 

2008:567).  

 

2.3.5 Arbetsförmedlingen 
 

Arbetsförmedlingens uppdrag kommer från riksdagen och regeringen och är formulerat i en 
förordning (2007:1030). Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att 
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Detta ska bland annat göras genom att:   

♦ effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft.   

♦ prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden.   
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♦ bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.  

En likvärdig service i hela landet ska erbjudas och verksamheten ska anpassas till olika 
regioners skilda förutsättningar och behov. Verksamheten ska leda till ökad geografisk och 
yrkesmässig rörlighet bland de arbetssökande och den ska också bidra till en ökad mångfald och 
till att motverka diskriminering. Arbetsförmedlingen har även som skyldighet att samverka med 
andra aktörer för att få till stånd en individuell och sammanhållen introduktion för att 
effektivisera inträdet på arbetsmarknaden för personer med invandrarbakgrund. På uppdrag från 
regeringen ska de bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och 
motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden är starkt 
könsuppdelad. Då det bara är ett fåtal yrkesområden som har en jämn könsfördelning och då en 
del arbetsgivare rekryterar efter traditionella uppfattningar om kön, ska Arbetsförmedlingarna 
arbeta aktivt med att bryta dessa mönster bland annat genom brytprojekten vars syfte är att 
utveckla metoder och arbetssätt som kan medverka till att bryta könsuppdelningen på 
arbetsmarknaden. 13 

2.3.6 Folkhögskolan14 
 

Folkhögskolan ska vara öppen för alla. Det är särskilt uttalat att folkhögskolan ska vara 
tillgänglig för den som av olika anledningar har svårare än flertalet att delta i samhällsliv, 
utbildning och kultur. Utbildning och studier är ett av de mest betydelsefulla verktyg som finns 
för att minska klyftor och skapa likvärdiga villkor mellanmänniskor. 
  
Regeringen föreslår att syftena med statens bidrag till folkbildningen ska vara att:  
• Stödja sådan verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 
• Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller 
annat ideellt arbete). 
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället. 

Sju verksamhetsområden som i särskilt hög grad utgör motiv för statens stöd till folkbildningen; 

♦ Den gemensamma värdegrunden  

♦Det mångkulturella samhällets utmaningar  

♦ Den demografiska utmaningen  

♦ Det livslånga lärandet  

♦ Kulturverksamhet  

♦ Personer med funktionshinder  

♦ Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa  

                                                      
13 www.amv.se 

14 www.folkhogskola.nu 
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2.3.7 Övrig litteratur 

 
Duane Brown behandlar i sin bok Career choice and development, fourth edition (Brown, 2002) 
vägledarrollen och menar att vägledare skall hjälpa sina klienter att få syn på de värdeladdade 
förväntningar man har på sin arbetsplats och identifiera på vilket sätt förväntningarna kan ligga 
bakom utebliven framgång i yrkeslivet. Likaså bör en vägledare kunna ge stöd åt en individ att 
upprätthålla sina värderingar, samtidigt som man måste införliva andra och nya värderingar. 
Boken är en samling som tar upp de vanligast förekommande auktoriteterna inom modern 
karriärvägledning. Ur denna bok har vi hämtat Linda Gottfredsons teori i sin helhet, som vi 
redogör för under rubrik 2.2.1. 

Vägledningsarbete med inriktning på genus-, klass- och etnicitetsfrågor måste, om man skall 
förändra något över tid, få ett större och uttalat utrymme i verksamheterna än idag (Dresch och 
Lovén, 2003). I deras projekt Vägledning i förändring – om omvärldsförändringar och dess 

betydelse för vägledning tar de bland annat upp förändringar för vägledaryrket och de 
konstaterar att vägledare måste utveckla nya arbetsformer och nya verktyg. Särskilt behöver 
vägledarnas kompetens i att kartlägga behov och erbjuda olika former av stöd och vägledning 
utvecklas. Vi kan inte annat än att hålla med författarna, klienterna och eleverna/studenterna 
som är i behov av vägledning förändras hela tiden och ingen är den andra lik. Vägledarna måste 
således ha en mera holistisk syn på sina klienter och kunna se och förstå alla aspekter av 
individens liv.   

2004 kom Jeanette Hägerströms avhandling Vi och dom och alla dom andra andra på Komvux : 

etnicitet, genus och klass i samspel ut. Avhandlingen behandlar bland annat hur begreppen 
genus/kön, etnicitet och klass samspelar och påverkar individer och samhällen. Begreppen 
genus, etnicitet och klass är alla betydelsefulla för hur vårt samhälle ser ut. De är också särskilt 
viktiga inom skola och utbildning. Skolhistorien och skolsystemet kan sägas vara strukturerat 
efter principer krung genus, etnicitet och klass.  

Hägg och Kouppa (1997) beskriver i boken Professionell vägledning – med samtal som redskap 
en modell för professionell vägledning och redogör för det professionella samtalets olika 
funktioner. De menar att en av de allra viktigaste förutsättningarna för att bli en professionell 
samtalare är att vara medveten om och kunna hantera över- och underordningsrelationer mellan 
kvinnor och män, mellan personer med olika etnisk och social bakgrund, olika utbildningsnivå 
och språkkunskaper. Vi tror absolut att detta är något som en vägledare hela tiden måste bära 
med sig och försöka tänka på.  

Under 2007 skrev vi vår B-uppsats Kan rektorerna ta ansvar för vägledningen? Rektors-

utbildningens betydelse (Funk och Vestling, 2007). Vi ville ta reda på om rektorsutbildningen 
hade någon betydelse för hur rektorerna hanterade vägledningsuppdraget. Vi var också 
intresserade av att få veta om studie- och yrkesvägledning var något som överhuvudtaget 
behandlats i rektorsutbildningen. De slutsatser som drogs var att rektorerna hade nästintill 
obefintliga kunskaper om studie- och yrkesvägledare och studie- och yrkesvägledning. Inte 
heller var det ett område som tagit upp under deras utbildning. I och med detta väcktes en 
nyfikenhet hos oss; hur kan rektorerna ansvara för hur vägledningsverksamheten utformas om 
de själva knappt har någon kännedom alls om detta?  
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Lindensjö och Lundgren (2000) har skrivit Utbildningsreformer och politisk styrning.  Det är en 
bok om hur utbildningspolitik formuleras, transformeras och realiseras. Författarna ger en bra 
bild av komplexiteten, men också vägen från dem som formulerar utbildningspolitiken till dem 
som har att realisera de formulerade målsättningarna.  

Forskning om den studie- och yrkesvägledning som bedrivits i Sverige i samhällets regi under 
tidsperioden 1950 till 2004, beskrivs i Vägledning – i vems intresse? Skolans studie- och 

yrkesvägledning i ett historiskt och styrningsperspektiv (Nilsson, 2005). Vi tycker att det är 
anmärkningsvärt att det inte någon gång under denna tidsperiod tas upp något om genus, klass 
eller etnicitet.  

Skolverkets (2005) rapport Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet är en 
mycket angelägen dokumentation över läget i landet 2005. Vi ser likheter med det som 
framkom vid vår studie av hur rektorerna på Gotland hanterar vägledningsuppdraget (Funk och 
Vestling, 2007). Det framgår att kommunernas styrning är svag och utvärderingar av 
verksamheten är sällsynta. Vägledarnas villkor är olika och det är skiftande åsikter om 
vägledaruppdragets innehåll. Skolverkets utvärdering har utmynnat i att allmänna råd har 
utgivits rörande studie- och yrkesvägledning.  

Avhandlingen Kvalet inför valet (Lovén, 2000) belyser vägledningssamtal i samband med val 
till gymnasieskolan. Lovén behandlar vägledarnas svårigheter att ge eleverna längre 
tidsperspektiv och att vägledningen ofta har karaktären av en lösning i nuet. I avhandlingen 
redogör Anders Lovén för att kompensatoriska åtgärder för att motverka begräsningar på grund 
av genus, klass och social eller kulturell bakgrund i olika vägledningssamtal är näst intill 
obefintliga.  

Den som är medveten om sitt eget genus, vilka kompetenser det rymmer och vilka hinder det 
ställer upp har stor möjlighet att kunna utveckla en bra vägledning där både ålder, klass, 
geografi och kön vägs in. Ofta handlar det kanske inte om att använda rätt metoder utan det 
viktiga är att bli medveten. Jämställt vägval, studie- och yrkesvägledning med genusperspektiv 

(Cox, 2005) bygger på intervjuer och aktuell forskning om den könsuppdelade 
arbetsmarknaden. Författarna menar att alla skulle ha fler yrken att välja mellan och större chans 
att hamna på rätt plats i livet om vi hade en större jämställdhet i arbetslivet och hemma. Boken 
ger flera konkreta exempel på hur man med olika metoder kan arbeta för att stävja köns-
segregering. Ett värdefullt bidrag till förståelsen av praktiskt genusarbete.  

Tim May´s (2001) Samhällsvetenskaplig forskning har legat som grund för metod delen i denna 
uppsats. Boken tar upp samhällsvetenskaplig teori och metod och har bland annat varit till hjälp 
för oss i analysen av de enkätsvar som kommit in.  

Forskningsmetodikens grunder (Patel, R & Davidson, B, 2003) är en introduktionsbok i 
forskningsmetodik som ger vägledning genom forskningsprocessens alla faser och som har 
hjälp oss i valet av metod. 

Under 2009 kom Skolverket ut med Allmänna råd och kommentarer om studie- och 

yrkesorientering. Syftet med de allmänna råden är att förbättra vägledningen så att 
verksamheten blir likvärdig och av hög kvalitet i hela landet. De allmänna råden behandlar, 
styrning och ledning, personal och kompetens, skolan och arbetslivet samt information och 
vägledning. 
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Anna Sandell (2007) har skrivit en doktorsavhandling, Utbildningssegregation och 

självsortering – om gymnasieval, genus och lokala praktiker, som utforskar och analyserar 
segregation och självsortering i utbildning. Hon menar att individers handlingsområde och 
således också deras val begränsas av samhälliga strukturer. Dessa är starkt förankrade i de 
kulturella sammanhang vi befinner oss i. En vägledare kan bidra till att utmana begränsningar 
som strukturella faktorer som social klass utgör. Vi tror att många människor inte är medvetna 
om att genusordningen i hög grad kvarstår, även fast Sverige brukar kallas för ett av de mest 
jämställda länder i världen. Genom vägledning kan eleverna ges verktyg för att öppna 
alternativa vägar, anser vi.   

I SOU: 2006:40 Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande praxis. (Sawyer 
och Kamali (red.) (2006) analyseras missförhållanden i utbildningssystemet. Dilemmat mellan 
utbildningens deklarerade demokratiska uppdrag och inkluderande mål å ena sidan och dess 
praxis å den andra beskrivs också.  Författarna menar att den moderna utbildningen spelar en 
avgörande roll för hur skapandet av vikänslan genom en tillhörighet till något. Skolans 
demokratiska ideal är dock ett område som först har börjat diskuterats under senare år. Vidare 
menar de att Studie- och yrkesvägledare idag är institutionella aktörer med ett dilemma, å ena 
sidan implementeringsaktörer för statliga mål och regelverk å andra sidan ett stöd för individens 
intresse och drömmar.  

Rektors uppdrag i en decentraliserad skola (Skolverkets rapport 160) är en rapport som 
Skolverkets inspektörer avlämnat 1999. i rapporten konstateras att rektorer på vissa håll inte har 
tillräckligt goda förutsättningar för att genomföra uppdraget i en mål- och resultatstyrd skola 
och för att leda det pedagogiska arbetet. Vidare beskrivs at rektorernas kompetens för arbetet 
inom studie- och yrkesvägledning är mycket liten.  

SOU: 2004:43 Den könsuppdelade arbetsmarknaden är en utredning om den könssegregerade 
svenska arbetsmarknaden. Tar bland annat upp vad som har betydelse för yrkesvalet. 
Utredningen kom till för att öka kunskapen om hur könssegregeringen ser ut och för att 
redogöra för vilka satsningar som gjorts för att bryta dessa på arbetsmarknaden. I rapporten 
presenteras bland annat att det är viktigt med kontinuerlig fortbildning för bland annat skolan 
och arbetsmarknadsverket, två av många instanser som ska åstadkomma en breddad 
arbetsmarknad.  

3. Metod 

3.1 Undersökningsstrategi 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på i vilken omfattning de gotländska vägledarna 
arbetar med genus, klass och etnicitet. Undersökningen är kvantitativ och består av 
litteraturstudier och postenkäter, se bilaga 2. Vid Ann Kjellbergs 15 genomgång inför 
uppsatsskrivandet informerade hon om att det är fullt tänkbart att kombinera olika metoder om 
man anser att det krävs för en fullständig genomlysning av problematiken. Även Marshall och 

                                                      
15 Ann Kjellberg, Stockholms universitet, campus Konradsberg, 090219 
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Rossman (1999) talar om att kombinera metoder för insamlande av data. Alla metoder har sina 
styrkor och begränsningar och det gäller att kombinera på ett sätt som gagnar studien. Att kunna 
kontakta respondenterna efter enkätens ifyllande, för ett eventuellt förtydligande har diskuterats, 
men valts bort, då anonymiteten känts viktig att värna om. 

3.2 Metod och teknik 
Valet av forskningsmetod beror oftast på undersökningens syfte, praktiskt svårigheter som 
forskaren ställs inför och tidsmässiga och ekonomiska resurser. Självbesvarande postenkäter är 
en datainsamlingsmetod som inte kostar så mycket jämfört med personliga intervjuer. Forskaren 
har dock väldigt liten kontroll över hur frågeformulären fylls i och hur många som besvarar 
frågorna. Det är därför bra att bifoga ett brev som förklarar syftet med enkäten, där man ber om 
respondenternas samarbete och betonar att svaren behandlas konfidentiellt. Efter att enkäten 
skickats ut har forskaren ingen inblick i vilka tankar och funderingar som personerna har när de 
besvarar frågorna. Hur enkäten har utformats är således väldigt viktigt. Layouten, 
instruktionerna och frågorna ska vara enkla, klara och entydiga. Man måste förutom att skicka 
med ett frankerat svarskuvert ofta även skicka ut en påminnelse för att höja svarsfrekvensen.  
Positivt med metoden är bland annat att respondenterna kan ta lång tid på sig att besvara 
frågorna och verkligen fundera över sina svar. Det är också positivt att man undviker den 
skevhet som kan uppstå vid intervjuer då intervjuarna ställer frågor på olika sätt. Viktigt när en 
forskare ska utforma ett frågeformulär är att forskaren själv vet varför man ställer dem, vilka 
som ska besvara dem och hur de ska tolkas. Det är inte säkert att respondenten tolkar en, för 
forskaren självklar fråga, på samma sätt. Andra viktiga saker att ta hänsyn till vid 
frågeformulering är; frågorna får inte vara alltför allmänna, ett fördomsfullt språk bör undvikas, 
likaså ord med flera betydelser och ”två frågor i en”. Ledande frågor, hypotetiska frågor och 
alltför personliga frågor bör även de undvikas. De som ska svara måste även besitta tillräcklig 
kunskap för att kunna svara på frågorna (May, 2001). Att fråga någon hur ofta de gjort en viss 
sak är ganska vanligt, som stället höga krav på svarspersonens minne. Detta är något att beakta i 
resultat delen. När man sammanställer frågorna till en enkät är det vikigt att man som forskare 
tar hänsyn till hur den kommer att se ut för uppgiftslämnaren. Enkäten måste vara logisk för den 
som ska svara på den. Den bör vara intresseväckande, lätt att förstå och fylla i och rationell att 
hantera. Det finns vissa skillnader mellan frågor vid intervjuer och enkäter, bland annat 
begränsningen i antalet frågor. Respondenten har även möjlighet att se alla frågor innan de 
börjar besvara den första, så frågorna fungerar inte i samma utsträckning oberoende av 
varandra. En enkät har också en väldigt liten eller obefintlig möjlighet till följdfrågor (Wärneryd 
1990). Syftet med denna uppsats var att undersöka Gotlands vägledarkår och deras arbetssätt. 
Intresset handlade inte om hur den enskilde vägledaren hanterar nämnda frågeställningar och 
utifrån detta bedömdes den kvantitativa metoden vara mest lämplig.   

3.3 Genomförande 
Det första steget som togs var att börja söka väsentlig litteratur via Internet och stadens 
högskolebibliotek. Ett urval gjordes också bland den litteratur som använts i tidigare kurser 
under studie- och yrkesvägledarutbildningen. Studie- och yrkesvägledarutbildningen har 
bidragit med kunskaper om lagar och förordningar och även tidigare forskning som kan vara 
aktuell för undersökningen. Efter att uppsatsplanen blivit godkänd gjordes det först att en 
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förstudie, det vill säga enkäten testades på några personer. Tre studiekamrater som är 
verksamma som vägledare fick besvara enkäten på prov. Detta för att identifiera eventuella 
oklarheter. Inga reaktioner som föranledde någon omarbetning eller ändring inkom, utan 
uppfattningen var att frågorna var ställda på ett tydligt sätt som inte borde medföra några 
svårigheter vid besvarandet. Nästa steg var att skicka ut en postenkät (se bilaga 2), tillsammans 
med ett följebrev, se bilaga ett, samt ett frankerat svarskuvert till de personer som arbetar med 
studie- och yrkesvägledning i kommunen. Enkäterna skickades ut till sju vägledare vid den 
kommunala grundskolan, sex till den kommunala gymnasieskolan och en till särskolan. Tre 
enkäter sändes ut till frigrundskolor och tre till gymnasiefriskolor. En av frigrundskolorna 
uppgav att de inte har någon vägledare knuten till skolan och står därmed utanför vår 
undersökning. Vidare har folkhögskolan och högskolan fått varsina. Arbetsförmedlingens två 
vägledare har också fått enkäten. Detta gjordes under vecka 15, i april 2009. En sista svars dag 
angavs. Undersökningens syfte och på vilket sätt respondenternas svar kommer att behandlas 
och sparas stod med i brevet (se bilaga 1) som skickades ut. Den sista svarsdagen skickades en 
påminnelse ut till samtliga vägledare via mail. Efter sex dagar skickades ytterligare en 
påminnelse ut. Av 24 utskickade enkäter kom det tillsist in 16 svar. När de ifyllda enkäterna 
kommit tillbaka gjordes en sammanställning av resultatet. Därefter började arbetet med 
analysen, slutsatserna och diskussionen kring det resultat som kom fram. 

3.4 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
Enligt Holme och Solvang (1997) ska urvalet vid en undersökning göras utifrån vissa medvetet 
formulerade kriterier. Man bör tänka igenom syftet med undersökningen innan man bestämmer 
sig för hur man ska göra urvalet. På Gotland arbetar 25 personer med studie- och 
yrkesvägledning. De finns på grundskolor och gymnasieskolor, kommunala skolor och 
friskolor, särskolan, Gotlands högskola, arbetsförmedlingen, komvux och folkhögskolan. 
Eftersom kommunen inte är så stor och har en tydlig gräns bestämdes det att frågorna skulle 
skickas till samtliga som arbetar som studie- och yrkesvägledare i kommunen. Många vägledare 
i kommunen ingår i en nätverksgrupp som träffas regelbundet ett par gånger per termin. Enkäten 
skickades ut till 24 vägledare. Resultatet av undersökningen blev att 16 av 24 svarade. Av dessa 
så var sex män och tio kvinnor. Detta motsvarar 66 % av undersökningsgruppen. En av 
uppsatsens författare är själv vägledare i kommunen och har valt att inte vara med i 
undersökningen. Täckningen är således inte helt fullständig. 

3.5 Datainsamling 
Så fort uppsatsplanen blev godkänd så fick vägledarna i kommunen ett mail (se bilaga 1), där 
uppsatsen och dess syfte presenterades och att de inom kort skulle få en postenkät (se bilaga 2) 
som de ombads svara på. Frankerat svarskuvert skickades också med. Då de ifyllda enkäterna 
kommit tillbaka, efter två påminnelser, sammanställdes, bearbetades och analyserades 
resultaten.  
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3.6 Tillförlitlighet och giltighet 
För att uppsatsen ska vara så tillförlitlig som möjligt så har målet hela tiden varit att eftersträva 
ett så granskande och kritiskt förhållningssätt som möjligt. Respondenterna har informerats om 
uppsatsens syfte och att det insamlade materialet inte kommer att användas till något annat än 
denna studie. De informerades också om hur och var forskningsresultaten kommer att 
presenteras, att de fick svara anonymt på enkäten och att det givetvis är frivilligt att medverka. 
Denna information skickades ut tillsammans med postenkäten (se bilaga 2). Resultaten har 
sammanställts på ett sätt så att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. 
Enkätfrågorna (se bilaga 2) har försökt göras så enkla, begripliga och hanterbara som möjligt. 
Enkätfrågorna testades innan de skickades ut. Detta för att uppmärksamma eventuella 
svårigheter i frågeformuläret, något som gör att validiteten och reliabiliteten i undersökningen 
säkras. Att undersökningen gjordes i en liten kommun där vägledarna är bekanta med forskarna 
kan påverka resultatet. Det finns en risk att deltagarna har givit svar som kanske inte helt 
överensstämmer med verkligheten, att de har svarat utifrån vad de tror att vi vill höra eller hur 
vägledarna vet att verksamheten bör bedrivas. Detta är något som måste beaktas i resultatet och 
sammanställningen av enkäterna (May, 2001). Validitet är något som har strävats efter under 
hela forskningsarbetet, det vill säga att studien mäter det den avser att mäta. Om 
undersökningen i framtiden kommer att göras om är det troligt att resultatet blir detsamma om 
samma personer arbetar kvar i kommunen. Uppmärksammas bör dock att det kan finnas en 
möjlighet att någon eller några vägledare kommer att börja arbeta mer effektivt med dessa 
frågor efter denna undersökning. Vidare kan det spela roll vilket stöd och engagemang som 
vägledarna får från sin ledning. Om verksamhetscheferna tycker att detta är centrala frågor kan 
således också spela roll. 

3.7 Etiska ställningstaganden 
De forskningsetiska principerna har beaktats under forksningsarbetet (May, 2001). 
Respondenterna har givits möjlighet att vara anonyma då deras identitet inte har betydelse för 
forskningen. De har också fått möjlighet att avbryta sin medverkan under forskningsarbetet. De 
har blivit informerade skriftligen om syftet med undersökningen och hur det insamlande 
materialet kommer att hanteras (se bilaga 1). Det finns en risk att respondenterna har uppfattat 
frågorna på fel sätt och de har känt sig kränkta över att forskarna vill ha insyn i deras arbete. 
Kanske kan den enskilde vägledaren också känna sig otillräcklig om han/hon inte arbetar med 
genus-, klass-, och etnicitetsfrågor. Enkäten kan påminna om något som borde ha gjorts. För att 
försöka undvika detta har det poängterats i mailet att det inte är intressant med den enskilde 
vägledaren utan kommunen som helhet (se bilaga 1).  

Tim May (2001) poängterar att utvecklingen och tillämpningen av en forskningsetik krävs för 
att individer och grupper ska känna en trygghet i att forskningsresultatet inte används på fel sätt 
och att det är viktigt när det gäller att bevara forskningens vetenskapliga status. En forskare kan 
inte bortse från sina värderingar, de är något som kommer att påverka forskningen och som 
forskare är det viktigt att vara medveten om det.  
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3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 
Resultatet från enkäterna har sammanställts, bearbetats och analyserats. Fokus har legat på om 
det har gått att hitta samband mellan enkätsvaren och vägledarnas utbildning, ålder och antal år i 
yrket. De enkätsvar som kommit in har lagts in i Exceldokument för att på så sätt kunna ta fram 
diagram. Kommentarer i enkäterna har förts över till examensarbetet som citat. Enkäterna och 
litteraturen har bearbetats så objektivt som möjligt. Slutligen har slutsatser dragits och 
kopplingar gjorts till tidigare forskning och teorier. 

4. Resultat 

Av 24 utskickade enkäter inkom svar från 16 personer. Nedan redovisas resultaten. De 
presenteras i löpande text och diagram.  

4.1 Informanter 
Nedan följer en kort presentation av informanterna. Av de som svarat på enkäten är sex män och 
tio kvinnor.  

4.1.1 Ålder och utbildning 
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Av samtliga 16 har 14 utbildning inom studie- och yrkesvägledning. Det är lika stor del av 
männen och kvinnorna som är utbildade. De två som inte har utbildning inom studie- och 
yrkesvägledning har annan akademisk utbildning. Av kvinnorna har samtliga som är utbildade 
en treårig utbildning (120p/180hp). Två av männen har en treårig utbildning och två har en 
vägledarutbildning på tre terminer. En man har inte uppgivit vilken utbildning han har.  
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4.1.2 Tid i nuvarande anställning 
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En man har inte uppgivit antal år i nuvarande anställning.  

4.1.3 Total tid i yrket 
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En man har inte uppgivit antal år i yrket. 
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4.2 Vägledaruppdraget 

Andel som anser att de i nuvarande yrkesroll har fått uppdraget att arbeta med genus-, 

klass- och etnicitetsfrågor.  

                   
                   Genus                                        Klass                                        Etnicitet 

Fått uppdrag Ej fått uppdrag

 
Fått uppdrag Ej fått uppdrag

 
Fått uppdrag Ej fått uppdrag

 
 
Sju informanter har fått uppdraget att arbeta med genus, fyra att arbeta med klass och tre med 
etnicitet. Tre informanter har fått i uppdrag att arbeta med alla tre frågorna, klass genus och 
etnicitet. 

4.2.1 Arbete knutet till uppdrag  

Genus  

Sju informanter har arbetat med genusfrågor det senaste året. Fyra av dessa har också fått det 
som uppdrag, vilket innebär att tre arbetar med det utan att ha fått det som uppdrag. Två har fått 
ett uppdrag att arbeta med genusfrågor men har inte gjort det. Nio har inte arbetat med 
genusfrågor. 

Klass 
Fem informanter, har under det senaste året arbetat med klassfrågor. En av dessa har fått det 
som uppdrag, vilket innebär att fyra arbetar med det utan att ha fått det som uppdrag. En har fått 
uppdrag att arbeta med klassfrågor men har inte gjort det. Elva informanter har inte arbetat med 
klassfrågor under det senaste året. 

Etnicitet 
En person har arbetat med etnicitetsfrågor och hon uppger att hon även har fått detta uppdrag. 
Två har fått uppdraget men arbetar inte med frågan och övriga 13 varken arbetar med etnicitet 
eller har fått uppdraget att göra det. 

Genus, klass och etnicitet 
En person uppger att hon arbetar med alla tre frågorna och att hon även har fått uppdraget att 
göra det. Samma person har fått extra resurser i form av tid, pengar eller annat för att kunna 
arbeta med detta.  

Genus och klass 
Bland de som arbetat med ett eller två av dessa områden så är genus och klass de vanligaste. 

Varken genus, klass eller etnicitet 

Av de åtta som inte arbetat med några av genus, klass- eller etnicitetsfrågorna har sex av dem 
inte heller fått något uppdrag att göra det. En vägledare arbetar inte med dessa frågor trots att 
hon har fått uppdraget att göra det.  
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4.2.2 Riktlinjer 

Sex vägledare uppger att det på arbetsplatsen finns skrivna riktlinjer beträffande arbetet med 
genus, klass eller etnicitet. Nio uppger att det inte finns skrivna riktlinjer.  
Tre uppger att det finns oskrivna riktlinjer beträffande arbetet med genus, klass och etnicitet. 
Åtta uppger att det inte finns oskrivna riktlinjer. Tre har inte svarat på denna fråga. Sju 
vägledare har kort beskrivit innehållet i de riktlinjer som finns på deras arbetsplats. Två nämner 
likabehandlingsplanen, en hänvisar till läroplanen. En vägledare hänvisar till att barn- och 
utbildningsförvaltningen i kommunen har ett genusteam. En vägledare skriver att arbetsplatsen 
har temadagar om genusfrågor. Annat som tas upp är; 

 

Konkret sker detta genom fortbildningsinsatser, som stöd för det dagliga arbetet. Detta gäller 

framförallt genusfrågor, etnicitet i viss mån. klassfrågor tas mycket sällan upp. Klass pratar 

man inte om i Sverige. 

I de oskrivna riktlinjerna finns arbetet med breddad rekrytering. Det är något som inte är så 

prioriterat just nu, men som finns med i bakgrunden. 

Mål att vara en genusmedveten skola. Mål att minska utbildningsklyftor i samhället och att 

särskilt beakta korttidsutbildade. Mångfaldsarbete prioriteras.  

4.2.3 Resurser 

Fyra vägledare svarar att särskilda resurser, såsom tid, pengar eller annat, har avsatts för dem för 
att kunna arbeta med genus, klass eller etnicitet. Nio vägledare svarar att det inte avsatts 
särskilda resurser för dem för att kunna arbeta med dessa frågor, Fem har kort beskrivit vilka 
resurser det handlar om; 

 

För några år sedan sökte elevstödsteamet pengar för att arbeta med genusfrågor. Vi fick 

pengar och började planera för insatser med personalen på skolan. Tyvärr var det andra 

områden som personalen var tvungen att lägga sin tid på och vårat ”genusprojekt” kom i 

skym undan.  

 

Jag har avsatt egen tid – gått på föreläsning kvällstid – läst böcker och försökt initiera 

medvetna insatser inom dessa områden.  

 

Deltagit i ett flertal förläsningar, seminarium och fortbildningsdagar som berört ovanstående 

frågor.  

 

Personalutbildning i ämnet genus. 

 

Inte mer än att all personal haft en temadag som handlade om genusfrågor.  
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Av de fyra som har uppgett att de fått extra resurser har två samtidigt uppgett att de inte fått 
något uppdrag att arbeta specifikt med dessa frågor. En har fått uppdrag att arbeta med samtliga 
tre områden och en har fått uppdrag att arbeta med genus- och klassfrågor.  

4.3 Metoder och samarbetsformer 
Gällande metoder uppger en vägledare att arbetet med genusfrågor sker genom 
gruppvägledning. En annan att det sker genom att stötta elever som gör otraditionella val. Annat 
som tas upp vid frågan om metoder är; 

 

Genusperspektivet finns med i varje samtal, möte, information m.m. på både individ och 

gruppnivå. 

 

Ett par klasser – om ideellt arbete i andra länder – med genusperspektiv.  

 

Tanken var att vi skulle vidga lärarnas och elevstödets vyer med hjälp av föreläsningar och 

diskussioner för att på så sätt nå ut till eleverna. Men som sagt, tyvärr kom vi bara till 

planeringen!!. 

 

Vi har ett särskilt projekt för tjejer för att stärka deras självbild i syfte att få fler att starta 

eget företag. Jag är en av flera aktörer.  

 
En vägledare uppger att arbete med klassfrågor sker i de individuella samtalen inför 
gymnasievalet och en vägledare uppger att i det dagliga arbetet så prioriteras elever med ”annan 
social bakgrund”. En annan vägledare skriver följande; 

 

Jag har varit med i en arbetsgrupp som heter ”Inspiration till högre studier” inom STUREK 

som är ett samarbete mellan högskola, studentkår, kommunen, näringslivet m.fl. Har sett 

min ”uppgift” att bidra till att avståndet minskar mellan den elevgrupp jag jobbar med + 

högre utbildning. Inspirera och inge hopp!.   

 

Den vägledare som arbetat med etnicitet uppger att detta gjorts genom att i det dagliga arbetet 
prioriterat elever med ”annan kulturell bakgrund”. 

Fyra vägledare samarbetar med andra på eller utanför arbetsplatsen. Övriga uppger att de inte 
samarbetar med andra. Tre har inte svarat på frågan. Bland dem som uppgett att det finns någon 
form av samarbete så är det en som samarbetar med lärare, en hänvisar till frivilligarbete – ett 
samarbete med en lokal ideell organisation. En uppger att ett samarbete sker i elevvårdsteamet 
tillsammans med skolledningen. Samma person skriver också att den ingår i en kamratstödjande 
verksamhet tillsammans med kurator. En skriver att hon/han gärna skulle vilja samarbeta kring 
dessa frågor men att det inte finns något sådan typ av samarbete idag. Samma person skriver att 
spontana diskussioner med lärare och kurator förekommer. En uppger att något samarbete med 
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någon utanför arbetsplatsen inte existerar. Om det finns något samarbete på arbetsplatsen 
framkommer inte.  

4.4 Engagemang 

4.6.1 Antal vägledare som tycker det är viktigt att arbeta med genusfrågor 

0
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Lite viktigt Viktigt Ganska

viktigt

Mycket

viktigt

 

Samtliga 16 vägledare placerar in sig på den övre delen av skalan, det är således ingen som 
tycker att det inte alls är viktigt alls eller lite viktigt.  

 

 

4.6.2 Antal vägledare som tycker det är viktigt att arbeta med klassfrågor 
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15 vägledare placerar in sig på den övre delen av skalan, det är således ingen som tycker att det 
inte alls är viktigt alls eller lite viktigt. En har inte svarat på frågan. 



 

 26 

 

4.6.3 Antal vägledare som tycker det är viktigt att arbeta med etnicitetsfrågor 
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15 vägledare placerar in sig på den övre delen av skalan, det är således ingen som tycker att det 
inte alls är viktigt alls eller lite viktigt. En har inte svarat på frågan. En har inte svarat på frågan. 
Ovanstående har studerats närmare, se bilaga tre.  

4.5 Kompetens 

4.5.1 Vägledarnas svar angående deras kunskaper för att arbeta med genusfrågor. 

Har tillräckliga

kunskaper

Har inte

tillräckliga

kunskaper

 
Nio stycken anser att de har tillräckliga kunskaper. Fem har otillräckliga kunskaper. En kan inte 
besvara frågan och en uppger att en viss kunskap finns men att den kan behöva förbättras.  

 

 

 

 



 

 27 

4.5.2 Vägledarnas svar angående deras kunskaper för att arbeta med klassfrågor. 

Har tillräckliga

kunskaper

Har inte

tillräckliga

kunskaper

 

Åtta stycken anser att de har tillräckliga kunskaper. Sex har otillräckliga kunskaper. En kan inte 
besvara frågan och en uppger att en viss kunskap finns men att den kan behöva förbättras.  

 

4.5.3 Vägledarnas svar angående deras kunskaper för att arbeta med etnicitetsfrågor. 

Har tillräckliga

kunskaper

Har inte

tillräckliga

kunskaper

 

Fyra stycken anser att de har tillräckliga kunskaper. Tio har otillräckliga kunskaper. En kan inte 
besvara frågan och en uppger att en viss kunskap finns men att den kan behöva förbättras. 
Under egna kommentarer har bland annat följande noterats; 

 

Jättebra att ni tar upp dessa frågeställningar! Jag hoppas att det kan ge effekt på så sätt att 

vi tillsammans i kåren (och med andra kollegor – rektor, lärare o.s.v.) börjar arbeta med 

medvetet med dessa frågor. 

 

Enligt min mening är det inte meningsfullt att vägleda utan att beakta bakgrund, kön eller 

andra faktorer som är betydelsefulla för den enskilde individen.  

 

Vi arbetar inte specifikt med frågorna utan hela tiden med individen i fokus. 
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Under det senaste året har inget riktat projekt utförts vad gäller genus, klass, etnicitet (dvs 

det har inte avsatts spec tid eller resurser). Aspekter av detta tas dock alltid upp i det 

ordinarie vägledararbetet (vid enskilda samtal och genomgångar).  

 

 

4.6 Resultatsammanfattning 

Genus och klass är de vanligaste frågorna som vägledarna arbetar med och också de frågor som 
de flesta vägledarna har fått i uppdrag att arbeta med. En vägledare uppger att hon har fått 
uppdrag och resurser för att arbeta med genus-, klass- och etnicitetsfrågor. Samma person är den 
enda som under det senaste året i nuvarande yrkesroll arbetat med samtliga frågor. Bland dem 
som inte har fått något uppdrag är det heller ingen som arbetar med alla tre områden, dock finns 
det de som arbetar med en eller två av dessa frågor. Av dem som har uppgett att de fått extra 
resurser har två samtidigt fyllt i att de inte fått något specifikt uppdrag att arbeta med dessa 
frågor. Fyra vägledare har samarbetat med någon annan, på eller utanför arbetsplatsen. Båda 
könen finns representerade och det är både dem med studie- och yrkesvägledarutbildning och 
utan. De vägledare som har svarat att dessa tre områden är mycket viktigt har samtliga utbildning 
inom studie- och yrkesvägledning. Samtliga är kvinnor, utom en och är i åldrarna mellan 41-60 
år. De har arbetat som längst 10 år i yrket. Endast en av dessa har fått uppdrag att arbeta med 
samtliga frågor. Tre har inte fått något uppdrag alls och två har fått uppdrag att arbeta endast 
med genusfrågor. De som har uppgett att de har otillräckliga kunskaper inom samtliga tre 
områden är alla utbildade inom studie- och yrkesvägledning. Båda könen finns representerade 
och de har alla arbetat mer än tio år i yrket. De är i ålderskategorin mellan 31-70 år. De som har 
uppgett att de har tillräckliga kunskaper för att arbeta med alla tre områden är även de alla 
utbildade inom studie- och yrkesvägledning. Det är lika många män som kvinnor. De är mellan 
41-60 år och tre av dem har arbetat sju-tio år i yrket och en mer än 20 år.  

5. Analys 

Alla resultat som har presenterats är studie- och yrkesvägledarnas egna uppfattningar. Skulle 
frågorna ställas till verksamhetschefer är det möjligt att svaren skulle bli annorlunda. I 
sammanställningen av resultatet går det inte att utläsa några samband gällande 
utbildningsbakgrund, ålder eller kön bland dem som uppger att de har arbetat med dessa frågor 
under de senaste åren. Båda könen finns representerade och de har både längre och kortare 
utbildning. Det går heller inte att se mönster att de som arbetar med dessa frågor har arbetat i 
yrket en längre eller kortare tid. 

5.1 Informanterna  
Av 25 studie- och yrkesvägledare på Gotland, har 24 tillsänts enkäter. 16 svar inkom, vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 66 %. Enligt Tim May (2001) riskerar man att få en mycket låg 
svarsfrekvens om respondenterna inte känner sig motiverade att svara. Sex män och tio kvinnor 
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har besvarat enkäten. Åtta vägledare är mellan 51-70 år och fem vägledare är mellan 41-50 år, 
vilket kan anses som en relativt hög medelålder. Medelåldern är högre bland männen. Svaren 
visar att 14 av de 16 vägledare som svarat har studie- och yrkesvägledarutbildning. De övriga 
två har annan akademisk utbildning. Av de vägledarutbildade har 12 stycken den längre 
utbildningen om 120p/180hp och två vägledare har en kortare utbildning om tre terminer. Enligt 
Skolverkets utvärdering av vägledningen inom det offentliga skolväsendet från 2005 är det i 
genomsnitt 55 % av vägledarna i grundskolan som har vägledarutbildning. För gymnasieskolan 
är siffran 74 %. De fristående skolorna har lägst andel utbildade vägledare med 28 %. Bland 
dem som inte har svarat på enkäten finns således sannolikt en viss andel outbildade vägledare. 
En reflektion är om det kan vara de outbildade vägledarna som inte har besvarat enkäten, utifrån 
Tim Mays ord om att respondenterna avger svar i högre utsträckning om de känner sig 
motiverade att svara. Motivationen kan vara kopplad till den kunskap som finns om vägledning 
med fokus på genus, klass och etnicitet. Liten kunskap kan ge liten motivation och det kan vara 
svaret på varför åtta vägledare har avstått från att svara. Av undersökningen framgår att männen 
i högre utsträckning har arbetat på nuvarande arbetsplats och motsvarande gäller för total tid i 
yrket. Enkätfrågorna ställdes utifrån ett intresse att se om vägledarnas ålder, kön, utbildning och 
yrkeserfarenheter hade betydelse för arbetet med genus-, klass- och etnicitetsfrågor. Några 
sådana kopplingar eller samband har inte kunnat påvisas. 

5.2 Uppdraget 
Enkätsvaren visar att en majoritet inte har fått uppdrag från sin arbetsgivare att arbeta med 
genus-, klass- och etnicitetsfrågor (se 4.2, sid. 21). Endast en vägledare svarar att hon har fått 
uppdraget att arbeta med samtliga av dessa frågor och även gör det. Två har fått uppdraget att 
arbeta med genus, klass och etnicitetsfrågor, men uppger samtidigt att de inte arbetar med alla 
tre områdena. Här ligger sannolikt grunden för att dessa områden inte behandlas som 
styrdokumenten anger. Verksamhetscheferna bör vara drivande och upprätta planer och även 
vara tydlig med vem som äger uppdraget, för att resultat skall kunna uppnås. Lindensjö och 
Lundgren (2000) behandlar i sin bok Utbildningsreformer och politisk styrning bland annat hur 
utbildningspolitik formuleras, transformeras och realiseras. Författarna pekar på att i och med 
decentraliseringen har det blivit angeläget att på lokal nivå konkretisera de nationella målen. Vi 
kan se att styrdokumenten ibland anger generellt hållna mål, som indirekt har bäring på andra 
fält än rent utbildningspolitiska mål. Läroplanens formulering om att ingen skall begränsas i 
sina val beroende på kön eller social bakgrund är inte att betrakta som en primär angelägenhet 
för skolan. Skolorna har en uppsjö av kursplaner, timplaner, betygsresultat och annat att ta 
hänsyn till och som går att mäta vid utvärderingar, och därför är det inte så svårt att förstå att 
arbete med genus, klass och etnicitet lätt kommer i skymundan, om inte insikter och 
engagemang gör att frågorna lyfts fram i verksamhetsplanerna. Lindensjö och Lundgren (2000) 
pekar på utvärderingens roll för uppsatta mål. Skolverkets utvärdering från 1995 visar att det är 
få kommuner som tagit fram och beslutat om lokala mål och ambitioner för 
vägledningsverksamheten. De har heller inte utrett och utvecklat sin verksamhet på många år 
och utvärderingar görs sällan.  
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5.2.1 Genus 

Genus verkar vara det område som flest vägledare har fått i uppdrag att arbeta med. 6 av 16 
svarar att de på nuvarande arbetsplats har fått uppdraget att arbeta med genusfrågor. Dessa sex 
uppger också att de har tillräckliga kunskaper för uppdraget. Totalt är det nio stycken som anser 
sig ha tillräcklig kunskap för att arbeta med genusfrågor. Drygt hälften av dessa arbetar inte med 
genusfrågor trots att kunskaper finns. Enkäten visar också att de allra flesta som inte har fått 
något uppdrag heller inte arbetar med det. Endast två av informanterna har arbetat med en eller 
flera av dessa frågor trots att de inte anser att de fått uppdraget att göra det av sin arbetsgivare. 
Som studie- och yrkesvägledare är det viktigt att vara medveten om genusordningen i samhället 
och dess påverkan på individen. Detta för att undvika att omedvetet leda in en sökande på en 
väg som enligt samhällets normer är rätt. Det är i stället viktigt att ge den sökande en bred 
kunskap om möjligheterna utifrån personliga önskningar och egenskaper och inte begränsa 
perspektivvidgandet utifrån den sökandes biologiska kön (SOU 2004:43).  

5.2.2 Klass 

Endast fyra vägledare har fått uppdraget att arbeta med klassfrågor i sin nuvarande yrkesroll. 
Tre av dessa arbetar också med dessa frågor. En gör det inte, trots uppdraget och det beror på att 
inga resurser har avsatts för arbetet. Sandell (2007) menar att individers handlingsområde och 
således också deras val begränsas av samhälliga strukturer. Dessa är starkt förankrade i de 
kulturella sammanhang vi befinner oss i. En vägledare kan bidra till att utmana begränsningar 
som strukturella faktorer som social klass utgör. 

5.2.3 Etnicitet 

Endast tre vägledare har fått uppdraget att arbeta med etnicitetsfrågor i sin nuvarande yrkesroll 
och två av dessa anser sig ha tillräckliga kunskaper. Det är viktigt att poängtera att begreppet 
etnicitet är ett omtvistat begrepp som inte alltid är helt lätt att definiera (se vidare 1.8 begrepp). 
Tre har inte fått något uppdrag och arbetar inte heller med dessa frågor trots att tillräcklig 
kunskap finns. En vägledare har tillräcklig kunskap och har fått ett uppdrag, men arbetar inte 
med detta på grund av att tid eller resurser inte har avsatts för detta arbete. Sammantaget kan 
konstateras att flera vägledare har kunskaper om de nämnda arbetsområdena men kompetensen 
utnyttjas inte då arbetsgivaren inte formulerar ett uppdrag. Duane Brown (2002), som har 
studerat människors kulturella värderingar och värderingar i arbetslivet, behandlar också 
vägledarrollen och menar att vägledare skall hjälpa sina klienter att få syn på de värdeladdade 
förväntningar man har på sin arbetsplats och identifiera på vilket sätt förväntningarna kan ligga 
bakom utebliven framgång i yrkeslivet. Likaså bör en vägledare kunna ge stöd åt en individ att 
upprätthålla sina värderingar, samtidigt som man måste införliva andra och nya värderingar. 
Brown sträcker sig ännu längre och tänker sig att en vägledare också skall vara beredd att verka 
för förändringar på arbetsplatserna så att de som kommer in och har nya värderingar med sig, 
också skall kunna lyckas i arbetslivet.    

5.2.4 Riktlinjer 

Sex vägledare uppger att det finns skrivna riktlinjer för arbetet med genus, klass och etnicitet. 
Två hänvisar till likabehandlingsplanen, en anger temadagar om genusfrågor, en hänvisar till 
styrdokument för verksamheten och en tar upp läroplanen. Slutligen tar en vägledare upp att 
målsättningen för verksamheten är att motverka utbildningsklyftor och att särskilt beakta 
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korttidsutbildade. Ingen beskriver en egen verksamhetsplan för hur den egna arbetsplatsen skall 
gå tillväga för att uppnå uppsatta mål. I de nyligen utgivna Allmänna Råden om studie- och 
yrkesorientering (2009) för det offentliga skolväsendet rekommenderas rektorerna ge riktlinjer 
och förutsättningar för studie- och yrkesvägledningen.  

5.2.5 Resurser 

I undersökningen är det endast fyra vägledare som uppger att det avsatts extra resurser, såsom 
tid eller pengar, för att kunna arbeta med någon eller några av dessa områden. Av dessa uppger 
en att arbetsplatsen har fått pengar för arbete med genusfrågor men att projektet kom i 
skymundan för att personalen behövde tid till annat arbete som prioriterades högre. Två 
vägledare anger att de med särskilda resurser menar en temadag för all personal och en 
vägledare anger att med särskilda resurser menar hon att ha deltagit i förläsningar och 
fortbildningsdagar. Ingen tar upp om man avsatt tid och eller pengar för speciella insatser 
gentemot elever eller arbetssökande. Av de vägledare som har uppgett att de fått extra resurser 
har två samtidigt uppgett att de inte fått något uppdrag att arbeta specifikt med dessa frågor. Den 
vägledare som uppger att hon har fått uppdrag att arbeta med samtliga frågor och även fått 
resurser för det gör det också. Hon anser sig också ha tillräckliga kunskaper för att göra det och 
tycker även att det är mycket viktigt.  

5.3 Metoder och samarbetsformer 
Undersökningen var avsedd att ge svar på vilka metoder de gotländska vägledarna använder i 
sitt arbete med genus-, klass- och etnicitetsfrågor. Svaren visar att arbetet sker i individuella 
samtal samt i gruppvägledning. Fyra vägledare uppger att de samarbetar med andra. Som 
exempel på detta anges lärare, elevvårdsteam och kollegorna i arbetslaget. En vägledare 
samarbetar med en frivilligorganisation om ideellt arbete i andra länder utifrån ett 
genusperspektiv. Enligt läroplanerna ska samtliga som arbetar i skolan bidra till att motverka 
sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller 
kulturell bakgrund (Lpo 94). Sex vägledare samarbetar inte på något sätt med dessa frågor, 
varken på eller utanför arbetsplatsen. Detta kan betyda att övrig personal anser sig ha tillräcklig 
kunskap för att arbeta med dessa frågor och gör det utan att samarbeta med studie- och 
yrkesvägledaren. Den som är medveten om sitt eget genus, vilka kompetenser det rymmer och 
vilka hinder det ställer upp har stor möjlighet att kunna utveckla en bra vägledning där både 
ålder, klass, geografi och kön vägs in. Ofta handlar det kanske inte om att använda rätt metoder 
utan det viktiga är att bli medveten (Cox, 2005). Eller som Hägg och Kouppa (1997) skriver i 
Professionell vägledning – med samtal som redskap, att en av de allra viktigaste 
förutsättningarna för att bli en professionell samtalare är att vara medveten om och kunna 
hantera över- och underordningsrelationer mellan kvinnor och män, mellan personer med olika 
etnisk och social bakgrund, olika utbildningsnivå och språkkunskaper. I vår undersökning har 
inte någon vägledare nämnt något om prao och om man på något sätt berör traditionellt manliga 
och kvinnliga yrken. Det går dock inte att utesluta att detta görs även om det inte framkommit i 
denna studie. 
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5.4 Engagemang 
12 vägledare anser att arbetet med genus, klass och etnicitet är ganska eller mycket viktigt. 
Ingen anser att det inte är viktiga frågor. Av dem som angivit viktigt som svarsalternativ är det 
endast en vägledare som har vägledarutbildning om 120p/180hp, övriga har den kortare 
utbildningsvarianten. De har alla arbetat länge i yrket, ingen mindre än tio år. Endast en av 
dessa arbetar med samtliga tre frågor. Kanske är det så att då genus-, klass- och etnicitetsfrågor 
inte aktualiseras av verksamhetscheferna eller ges extra resurser så får dessa insatser stå tillbaka 
i det löpande arbetet, till förmån för andra mera självprioriterande angelägenheter. Bland dem 
som anser att dessa områden är mycket viktigt att arbeta med så har ingen mer än tio år i yrket. 
Trots att en majoritet av dessa vägledare inte fått uppdraget att arbeta med dessa frågor så anser 
de alltså att det är mycket viktigt. Det kan ha att göra med att de ännu är ganska nya inom yrket. 
Med all tydlighet framgår av undersökningen att merparten av de tillfrågade studie- och 
yrkesvägledarna ändå anser att det är ganska eller mycket viktigt att arbeta med genus-, klass- 
och etnicitetsfrågor. Det finns inga skillnader i vilken fråga som anses mest angelägen. 

5.5 Kompetens 
Beträffande uppfattningen om huruvida man anser sig ha tillräckliga kunskaper för att arbeta 
med genus-, klass- och etnicitetsfrågor, anger fem vägledare att de har otillräckliga kunskaper 
inom alla tre områdena. Samtliga av dessa har utbildning inom studie- och yrkesvägledning, alla 
har arbetat mer än tio år yrket och båda könen är representerade. Kunskaper om dessa områden 
och även intresset för att arbeta med detta tror vi kan vara tydligare och mera aktuellt hos en 
relativt nyutexaminerad vägledare. Bland de vägledare som har anser att de har tillräckliga 
kunskaper för att arbeta med samtliga av dessa frågor har alla utom en uppgivit att det är mycket 
viktigt att arbeta med dessa frågor. Endast en av dessa har arbetat med samtliga tre områden 
under det senaste året trots att de tycker att de har kompetens för detta. Vägledarna i 
undersökningen har mest kunskaper beträffande genusfrågor och därefter kommer kunskaper 
om klass. Fyra vägledare anser sig ha tillräckliga kunskaper för att arbeta med etnicitetsfrågor. 
Fortbildningsbehov föreligger för merparten av den undersökta gruppen vägledare men 
kvinnorna har större kunskaper i nuläget för att arbeta med genus, klass och etnicitetsfrågor.  

 

Vägledningen i skolan dominerar analysen med anledning av att en stor majoritet av de 
tillfrågade vägledarna tjänstgör i skolan. Samma förhållanden skulle kunna gälla vägledarna på 
arbetsförmedlingen.  

 
6. Slutsatser 

Undersökningen visar att de gotländska vägledare som har besvarat vår enkät, till viss del 
arbetar med genus-, klass- och etnicitetsfrågor. Väldigt få upplever att de har ett tydligt 
formulerat uppdrag att arbeta med alla tre områdena. Brister i kompetens synliggörs, men kan 
inte relateras till utbildningsbakgrund. Det är lika många med treårig studie- och 
yrkesvägledarutbildning som uppger att de har otillräckliga kunskaper för arbetet, som de som 
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har kortare utbildning motsvarande 60 p, eller de med annan akademisk utbildning. Det arbete 
som sker med avseende på genus, klass och etnicitet är främst i individuella samtal där stöd ges 
vid otraditionella val. Även gruppvägledning på temat förekommer. Vidare anges fortbildande 
insatser för vägledargruppen och temadagar. Ingen av vägledarna har beskrivit några riktade 
insatser eller metoder som använts för att arbeta med dessa frågor. Samarbete sker nästan 
uteslutande i arbetslagen. Bland dem som inte fått något uppdrag att arbeta med någon av dessa 
frågor är det ingen vägledare som arbetat med alla tre områden under det senaste året. Det är 
dock några som arbetat med en eller två av områdena trots att de upplever att de inte fått något 
uppdrag. Bland dem som har fått ett uppdrag att arbeta med dessa frågor är det en endast en 
vägledare som också gör det. En vägledare har inte alls arbetat med någon av dessa frågor trots 
ett uppdrag och övriga arbetar med en eller två av dessa områden.  

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
 
Betydelsen av genus, etnicitet och klass är tydliga inom skola och arbetsliv. Skolhistorien och 
skolsystemet kan sägas vara strukturerat efter principer kring genus, etnicitet och klass. 
Komvux är inget undantag (Hägerström, 2004). 

 

Genus är det område som de flesta av de tillfrågade vägledarna arbetar med, vilket kanske 
hänger samman med att rejäla satsningar görs inom olika områden utifrån ett genusperspektiv. 
Kanske är det också det enklaste området av de tre som vi behandlar i undersökningen, samt att 
det ligger i tiden. Det finns också mycket tillgänglig litteratur och forskning inom området. Att 
bryta den könssegregerade arbetsmarknaden är ett stort uppdrag som inte går att lösa på ett 
enkelt sätt utan något som kräver engagemang, kunskap och aktiva åtgärder från många, inte 
minst för att det måste ske på många olika plan och arenor samtidigt. Skolan och 
arbetsmarknadsverket är två av många som skall åstadkomma en breddad arbetsmarknad 
eftersom de förfogar över ett av de mer centrala verktygen i denna process, 
utbildningsinstrument. Därför är det viktigt med kontinuerlig fortbildning till alla om vad 
uppdraget att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden innebär och hur den kan hanteras 
under olika situationer (SOU: 2004:43). Resultaten i denna undersökning visar att vägledarna 
trots adekvat utbildning i många fall anser att de saknar tillräckliga kunskaper för att arbeta med 
genusfrågor.  

 

En vägledare tar i enkäten upp att ”klass, talar man inte om”. Vi tror att det kan vara kärnan i 
problematiken. Många människor idag, vill inte tillstå att klasskillnader förekommer och det är 
inget enkelt ämne att ta upp i en skolklass. Vi tänker att det kanske saknas metoder för ett 
framgångsrikt arbete som gäller klassmedvetenhet.  
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Etnicitet verkar vara det område som man arbetar allra minst med. Sverige har under de senaste 
åren blivit alltmer invandrartätt, även om det ännu är ett fåtal invandrare på Gotland. Människor 
som är första eller andra generationens invandrare är inte en homogen grupp, men några saker 
har de flesta av dem gemensamt. De har inte föräldrar som har genomgått det svenska 
utbildningssystemet och har således ofta föräldrar som är osäkra på hur skolan fungerar. De är 
också presumtiva föremål för framtida diskriminering på arbetsmarknaden, något som de flesta 
av dem är medvetna om. En medvetenhet som kan få negativa konsekvenser för deras 
studiemotivation (Dresch och Lovén, 2003). Att ungdomar inte är någon enhetlig grupp 
konstateras i flera studier. Det betyder att vägledare möter elever med skilda värderingar, behov 
och beteenden. Dresch och Lovén (2003) konstaterar att vägledare därför måste utveckla nya 
arbetsformer och nya verktyg. Särskilt behöver vägledarnas kompetens i att kartlägga behov och 
erbjuda olika former av stöd och vägledning utvecklas. Resultaten i denna undersökning visar 
detsamma då tio vägledare anser att de har otillräckliga kunskaper.  Många av ungdomarna med 
etniska och kulturella rötter utanför Sverige är mycket arbetskrävande. Processen att nå dessa 
elever är längre och kräver ett mer intensivt och personligt nära arbete (ibid). Lena Sawyer 
(2006) skriver i Utbildningens dilemma – demokratiska ideal och andrafierande praxis att 
studie- och yrkesvägledare är ”grindvakter” som tillsammans med skolans pedagogiska arbete 
och skolböckernas innehåll andrafierar elever med invandrar- och minoritetsbakgrund. Ett 
problem i utbildningssammanhang som måste tas på allvar för att motverka att en fortsättning 
av att reproducera de socioekonomiska och etniska klyftorna i samhället.  

 

En knapp tredjedel uppger att de anser att detta arbete är mycket viktigt. En förutsättning för att 
kunna bedriva den här sortens arbete är, förutom att man avsätter resurser, att de berörda 
personerna uppfattar att de har ett uppdrag och att det är ett viktigt uppdrag de har fått. En 
fundering kring ovanstående är hur det kommer sig att det är så många som inte tycker att det är 
mycket viktigt. Vi tänker oss att utbildning är en färskvara och att det är många vägledare som 
utbildat sig för många år sedan då genus-, klass- och etnicitetsfrågor inte var så aktuella som 
idag. Detta kan vara ett skäl till att man inte sätter fokus på dessa frågor i den löpande 
verksamheten. I den utbildning som vi nu snart har genomgått har vi återkommande berört dessa 
frågor och vi är väldigt medvetna om rådande förhållanden. Vi ser här ett stort 
fortbildningsbehov, vid sidan av planer för verksamheterna. Å andra sidan har ingen svarat att 
det inte alls är viktigt eller lite viktigt vilket är en bra grund för utvecklingsarbetet inom området 
på Gotland. 

 

För att förändringar skall kunna ske inom områdena genus, klass och etnicitet, är det angeläget 
att också verksamhetscheferna är väl insatta i problematiken och planerar verksamheten så att 
de verksamma vägledarna får goda förutsättningar för att arbeta återkommande med dessa 
frågor. Resultaten visar också att det har betydelse om verksamhetscheferna ger sina vägledare 
ett uppdrag att arbeta med dessa frågor. Om detta inte sker så är det en ganska liten chans att 
vägledaren arbetar med det. Skolverkets tio år gamla granskning visar att vid vissa skolor 
arbetade rektorer som inte hade tillräckliga förutsättningar för att leda det pedagogiska arbetet 
inom vägledningens område (Skolverket, 1999). Den utvärdering som gjordes några år senare 
visar på samma resultat. Mer än var tredje av de verksamhetschefer som anställts för att ansvara 
för studie- och yrkesvägledningen på de kommunala skolorna saknar utbildning för sitt uppdrag 
(Skolverket, 2005). Om inte rektorerna, som själva har uppdraget att bidra till att motverka 
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sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön, klass och etnicitet, 
har kompetensen och anser att det är ett mycket viktigt arbete känns en förbättring långt borta. 
En tanke är att dessa arbetsuppgifter kan komma i skymundan om vägledarna har ett stort tryck 
från elever och klienter. Något som ytterligare komplicerar bilden är att det i Sverige idag inte 
finns någon officiell definition på vad studie- och yrkesvägledning är (Nilsson, 2005). Vi tror att 
om ingen verksamhetsplan utarbetats, så får dessa frågor ofta stå tillbaka framför det mera 
fortlöpande och vardagliga klientarbetet.  

 

Begreppet ”att få ett uppdrag” är möjligt att tolka fritt (se vidare 7.2 metoddiskussion). Flera 
vägledare vittnar om att de anser att de har uppdraget per automatik, eftersom det så att säga, 
ligger i yrkesrollen. Vi hade hoppats att kanske få besked om hur man resonerar ute i 
verksamheterna och eventuellt också få exempel på någon metod som var avsedd att ge något 
konkret resultat. Detta framkom inte alls av vår studie. Då vi frågade efter riktlinjer för arbetet 
fick vi som exempel, läroplaner och likabehandlingsplaner. Dessa planer är mindre viktiga för 
undersökningen och var inte det vi tänkte oss få fram. Vi har också sett att vägledarna uppfattar 
det som vi formulerat som ”avsatta resurser” på väldigt olika sätt. Vår tanke kretsade runt om 
verksamheterna hade avsatt tid och/eller pengar för nämnda arbetsuppgifter. Svaren har i 
huvudsak berört insatser för personalen, såsom temadagar och personalutbildning, och väldigt 
litet om direkt klientarbete. En viktig iakttagelse i den här studien är att två vägledare uppgett att 
de har fått resurser för att arbeta med dessa frågor men att de inte har fått något specifikt 
uppdrag att göra det. Ett kompletterande samtal med berörda vägledare hade rätat ut 
frågetecken. Enligt Skolverket som under 2009 tagit fram allmänna råd så har skolornas och 
kommunernas arbete med studie- och yrkesvägledning uppvisat brister då de gäller styrning och 
ledning, resursfördelning och i samarbetet mellan skola och arbetsliv. Studie- och 
yrkesorientering blir ofta bortprioriterat och det är alltför ofta ett uppdrag endast för den 
enskilde vägledaren. Enligt de allmänna råden, bör det på kommun- och skolnivå finnas system 
och rutiner för planering, uppföljning och utvärdering av målen för studie- och 
yrkesorienteringen. Resultaten bör användas för att förbättra kvalitén.  

 

Vilka förväntningar och krav som ställs på vägledarna varierar beroende på hur vägledarna 
arbetar. Skolledare verkar inte alltid veta vad vägledarna gör eller ska göra. Enligt Skolverkets 
rapport från 2005 beror det ofta på att de gör många olika uppgifter och att de ofta 
sammanblandas med kuratorn. Kommunerna ansvarar för att verksamheten genomförs enligt de 
beslut som riksdag och regering fattar. Skolan har stor frihet att välja innehåll och arbetssätt för 
att nå de mål som staten satt upp. Skolorna, kommunerna och staten följer på olika sätt upp och 
utvärderar verksamheten för att se att målen verkligen nås. 16 Eftersom regering och riksdag har 
gett i uppdrag åt rektorer, lärare och övrig skolpersonal att själva utforma den pedagogiska 
verksamheten i den svenska skolan måste all personals kunskap om sådana här typer av frågor 
ökas markant. Så länge vägledarna inte på eget initiativ ger dessa frågor extra utrymme så krävs 
det mer av verksamhetscheferna. Vi tror att en större medvetenhet och ett större engagemang 
kan ge dessa frågor större resurser. Vi tänker här att vår studie kan vara av intresse och 
vägledande för verksamhetschefer och beslutsfattare som har medvetenheten om hur genus, 

                                                      
16 www.skolverket.se 
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klass och etnicitet är begränsande vid studie- och yrkesval och som har ambitionen att försöka 
ändra på rådande förhållanden.  

Vår diskussion handlar huvudsakligen om förhållanden i skolans värld. Mycket litet har 
diskuterats utifrån arbetsförmedlingens perspektiv, vilket beror på att den litteratur som vi har 
haft till förfogande har haft inriktning mot skola. Flera av frågeställningarna är givetvis aktuella 
även för arbetssökande på arbetsförmedlingen.  

7.2 Metoddiskussion 
Vi kan diskutera huruvida vi har använt rätt metod för att få svar på våra frågor. En kvalitativ 
metod hade gett oss möjligheter att vidareutveckla våra frågeställningar och bättre få klart för 
oss hur respondenterna uppfattar de begrepp som vi frågar om. ”Att få ett uppdrag” kan ju både 
tolkas som att någon uttryckligen anvisar att något specifikt skall uträttas, men kan även 
uppfattas som att man som vägledare rent allmänt har ett förhållningssätt i enlighet med 
läroplanens formuleringar. ”Att ha avsatt särskilda resurser” kan också tolkas olika. Många har 
svarat att arbetsplatsen har erbjudit fortbildnings- och temadagar. Då vi ställde frågan fanns nog 
snarare tanken riktad på om det avsatts tid eller pengar för mera direkt klientarbete på temat 
genus, klass eller etnicitet. Den metod som vi har valt visar heller inte hur situationen ser ut på 
de olika arbetsplatserna. Vi ville ha en bild av läget i kommunen som helhet och det har vi 
delvis fått. Nackdelen med en kvalitativ undersökning är att anonymiteten försvinner och att det 
kan vara så att informanterna inte vågar svara helt sanningsenligt, när forskare och informanter 
känner varandra och arbetar tillsammans. Enligt Patel och Davidson (2003) är både intervjuer 
och enkäter metoder för att samla in information som bygger på frågor. Både intervjuer och 
enkäter bygger på att individen är villig att svara på frågorna. Vi hade kanske hoppats på att fler 
hade velat svara på vår enkät, men vi är ändå nöjda med svarsfrekvensen som blev 66 %. I vårt 
följebrev tog vi också upp frivilligheten att delta och då får vi uppfatta det som att åtta stycken 
kanske har utnyttjat den möjligheten. Om mer tid hade funnits hade vi kunnat skicka ut fler 
påminnelser och kanske ökat svarsfrekvensen något. Det kan också vara så att de som har ett 
intresse att svara på våra frågor också gjorde det. Majoriteten av de enkäter vi fick in var ifyllda 
av utbildade studie- och yrkesvägledare och vi tror att det kan vara de som tycker att det är 
angeläget att medverka i en sådan här typ av undersökning. Vi resonerade kring att kombinera 
den kvantitativa metoden med att kontakta några vägledare för att vidareutveckla och resonera 
om de svar som enkäten gav. På grund av tidsskäl men också anonymitetsskälet valde vi bort 
den tanken. Varje metod har sina fördelar och nackdelar och vi anser att den metod vi valde 
också har givit oss en god bild av hur situationen ser ut på Gotland idag. Vi har också diskuterat 
om vi borde ha koncentrerat oss på bara ett av dessa tre områden dvs. genus, klass eller etnicitet, 
men vi tycker på något sätt att de hör samman med varandra och får stöd av Lena Sawyer 
(2006) som skriver att strukturer av klass, rasism, genus och sexualitet inte kan behandlas som 
oberoende av varandra då förtrycket i vart och ett av dem är inskrivet i de andra och de är 
uppbyggda av och bygger upp varandra.  
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7.3 Diskussion om framtiden 
Vi kan se att verksamhetscheferna behöver ta ställning till vilken plats genus, klass och 
etnicitetsfrågorna skall ha inom respektive verksamhet. De har det yttersta ansvaret och måste 
aktualisera och driva frågorna mot uppsatta verksamhetsmål, för att utvecklingen skall gå i en 
gynnsam riktning. Verksamhetsplaner måste utarbetas där dessa frågor bör ha en given plats, 
med tydligt angivna uppgifter om vem som har ansvaret inom arbetsenheten, vad som skall 
uträttas, vilka mål man har med arbetet och sist men inte minst uppföljning av insatserna. En 
inventering av om tillräckliga kunskaper finns, och om inte, se till att medel avsätts för 
fortbildningsinsatser. Studie- och yrkesvägledare arbetar ofta ensamma och samarbete i 
ovanstående frågor borde kunna vara ett effektivt och inspirerande arbetssätt. Man kan tänka sig 
att flera vägledare går samman och planerar insatser för till exempel grundskolor och 
gymnasieskolor. Även andra konstellationer skulle säkert kunna fungera bra. Ett samarbete 
vägledare emellan skulle också vara förståndigt ur ett kompetensperspektiv, då vi har sett att 
vissa har brister inom vissa av det tre kunskapsfälten men känner att de har tillräcklig kunskap 
inom andra. Under arbetet med vår B-uppsats (Funk och Vestling, 2007) intervjuades rektorer 
och vi fick klart för oss att deras chefer, i sin tur aldrig frågar efter resultat inom 
vägledningsområdet. Det har också avgörande betydelse för genus- klass- och etnicitetsfrågor. 
Verksamhetscheferna har så många insatsområden vilka behöver avrapporteras, så det som inte 
uttryckligen frågas efter, är inte heller något som prioriteras. De intressanta frågeställningar som 
kommer i dagen är på vilket sätt riktlinjer implementeras i de verksamheter som vi har 
intresserat oss för. Styrdokumenten anger så många olika arbetsfält och områden och det vore 
intressant att kartlägga hur verksamhetscheferna går tillväga då de leder och fördelar arbetet. 
Det är inte svårt att förstå att genus-, klass- och etnicitetsfrågor får ett litet utrymme om ingen 
intresserar sig för verksamheten. Rektorsutbildningen berör inte heller studie- och 
yrkesvägledning, enligt vad som framkom i vår B-uppsats (ibid), vilket också kan ägnas en 
tanke. Dagens arbetsmarknad är i stort sett är tudelad utifrån könstillhörighet och skolor och 
lärosäten uppvisar stora skillnader i val av utbildning mellan kvinnor och män. Det är också 
många färre med arbetarbakgrund som väljer att gå till högre studier, och livsvillkoren inom 
många områden är sämre för dem som har sin tillhörighet i de lägre sociala klasserna. 
Utbildning och arbetsmarknad är fortfarande svårtillgänglig för dem som är av annat etniskt 
ursprung. Allt detta gör att det är ett stort arbete som ligger framför oss om vi vill bidra till att 
skapa ett samhälle där lika rättigheter och möjligheter råder. Vi funderar över alla de människor 
som begränsas i sina framtidsval trots att de har ambitioner och förmågor, fallenhet, läggning 
och intresse och vi tänker, vem tänder dessa stjärnor, om inte skolor och arbetsförmedlingen tar 
sitt ansvar?   
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9. Bilagor 

Bilaga 1, följebrev 
                                                                                                     

                Till studie- och yrkesvägledare på Gotland 

 

 

 

 

EXAMEN i sikte! 
 
 
Vi är två studenter vid Stockholms universitet, pedagogiska institutionen, studie- och 
yrkesvägledarprogrammet, som nu går sista terminen på utbildningen. Under en 
tioveckorsperiod skall vi skriva en C-uppsats och vi har valt att fördjupa oss i om och på 
vilket sätt Gotländska vägledare arbetar med genus-, klass-, och etnicitetsfrågor. 
Vi vill få svar på våra frågeställningar genom en enkel enkätundersökning och vår 
förhoppning är att Du som arbetar som vägledare vill delta i undersökningen och 
besvara den. Enkäten kommer att sändas ut till samtliga som nu arbetar med studie- och 
yrkesvägledning vid gotländska skolor och till arbetsförmedlingen. 
 
Intresset har väckts hos oss eftersom dessa frågor återkommit relativt frekvent under vår 
utbildningstid. Vi vet att dagens arbetsmarknad är könssegregerad, att barn och 
ungdomar med utbildade föräldrar också i hög grad har ambitionen att studera vidare 
och att de som har lågutbildade föräldrar väljer motsatsen. Vi känner också till att 
personer med utländsk härkomst har svårigheter att göra sig gällande på 
arbetsmarknaden. Detta är bland annat bakgrunden till vår enkla studie. 
 
Vårt intresse är inte inriktat på den enskilde vägledaren, utan mera att få en bild av hur 
situationen ser ut på Gotland idag, med avseende på dessa frågor. Vi tror att vår 
undersökning kan intressera verksamma vägledare, rektorer och chefer med ansvar för 
utbildning och arbetsmarknad. Enkäten besvaras anonymt, och svaren kommer inte att 
användas i annat syfte än som underlag för vår uppsats. Svaren kommer att 
sammanställas och redovisas i vår färdiga C-uppsats. Det är givetvis frivilligt att delta. 
Vi ber att du postar ditt svar senast den torsdagen den 16 april 2009.   
 
Maila eller ring gärna till oss om Du vill fråga om undersökningen, eller om det är något 
Du vill meddela oss. Stort tack för din medverkan! 
 
 
Sara Vestling   Birgitta Funk 
Tel: 070-4021006   Tel: 070-4477891 
Mail: sara.westling@mail.com   Mail: birgitta.funk@tjelvar.org 
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Bilaga 2, enkätmall 
 
Undersökning beträffande studie- och yrkesvägledning, om och hur vägledarna på 
Gotland arbetar med klass-, genus-, och etnicitetsfrågor. (Ringa in ditt svarsalternativ). 
 
 
♦ Uppgiftslämnaren är:  Man Kvinna 

 

♦ Uppgiftslämnarens ålder:    20-30 år     31-40 år     41-50 år     51-60 år     60-70 år  
 

♦ Uppgiftslämnaren har studie- och yrkesvägledarexamen:         Ja Nej 
 

♦ Om Ja, hur lång var utbildningen? ………….. terminer    ……….. poäng. 
 

♦ Om du inte har studie- och yrkesvägledarexamen, har du någon annan akademisk utbildning?     
Ja       Nej 
 

♦ Om du svarat Ja, vilken utbildning? Ange utbildning/ar, kurs/er, och poäng: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
♦ Hur länge har du arbetat med studie- och yrkesvägledning, ange uppgift om nuvarande 
anställning ……………. samt total tid i yrket …………………… 
 
 

Med arbete (i frågorna som följer) menar vi här alla typer av insatser som syftar till att 
vidga individens perspektiv i valsituationer och motverka begränsningar på grund av 
genus, klass och etnicitet (individ- eller gruppinsatser, kortare eller längre).  
 
Med klass avser vi det som i läroplanerna betecknas som ”social bakgrund”. 
Med etnicitet avser vi det som i läroplanerna betecknas som ”kulturell bakgrund”. 

 
 
♦ Har du i din nuvarande yrkesroll fått uppdraget att arbeta med genusfrågor?    Ja Nej 
 

♦ Har du i din nuvarande yrkesroll fått uppdraget att arbeta med klassfrågor?      Ja          Nej 
 

♦ Har du i din nuvarande yrkesroll fått uppdraget att arbeta med etnicitetsfrågor?  Ja        Nej 
 

♦ Finns på din arbetsplats några riktlinjer, skrivna eller oskrivna, beträffande arbetet med 
något/några av följande frågor; genus, klass och etnicitet?     
Skrivna:     Ja        Nej       Oskrivna:  Ja        Nej 
 

♦ Om du svarat Ja, vill du kort beskriva innehållet i riktlinjerna? Kan avse omfattning, metod, 
målgrupp, periodicitet m.m. ……………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
♦ Har särskilda resurser (tid, pengar eller annat) avsatts för dig för att arbeta med någon/några 
av följande frågor; genus, klass och etnicitet?    Ja        Nej 

Om du svarat Ja, vill du kort beskriva vilka resurser ………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

♦ Har du under det senaste året arbetat med genusfrågor i din nuvarande yrkesroll?   Ja       Nej 
Om du svarat Ja, ange i vilken omfattning och ange på vilket sätt (målgrupp, individnivå, 
innehåll m.m.) ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

♦ Har du under det senaste året arbetat med klassfrågor i din nuvarande yrkesroll?   Ja       Nej 
Om du svarat Ja, ange i vilken omfattning och ange på vilket sätt (målgrupp, individnivå, 
innehåll m.m. …………………………………………………………………………………… 
.…………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………......
.......................................................................................................................................................... 
 

♦ Har du under det senaste året arbetat med etnicitetsfrågor i din nuvarande yrkesroll?  Ja     Nej 
Om du svarat Ja, ange i vilken omfattning och ange på vilket sätt (målgrupp, individnivå, 
innehåll m.m. ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
♦ Samarbetar du med någon annan, på eller utanför din arbetsplats med genus, klass eller 
etnicitetsfrågor? Beskriv gärna kort med vilken/vilka yrkeskategori/er du samarbetar och på 
vilket sätt ni samarbetar. ……………………………………………………………………….. 
……………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
♦ Hur angeläget tycker du att det är att arbeta med dessa frågor? 
Genus:     inte alls viktigt  lite viktigt  viktigt         ganska viktigt           mycket viktigt 
Klass:      inte alls viktigt  lite viktigt  viktigt         ganska viktigt           mycket viktigt  
Etnicitet:  inte alls viktigt  lite viktigt  viktigt         ganska viktigt           mycket viktigt 
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♦ Vilka kunskaper anser du att du har för att arbeta med dessa frågor? 
Genus: Jag har tillräckliga kunskaper  Jag har otillräckliga kunskaper 

Klass: Jag har tillräckliga kunskaper  Jag har otillräckliga kunskaper 
Etnicitet: Jag har tillräckliga kunskaper  Jag har otillräckliga kunskaper 
 
♦ Utrymme för egna kommentarer till enkäten; 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vänligen posta ditt svar i det förfrankerade kuvertet, senast den 16:e april.  
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Sara Vestling   Birgitta Funk 
Tel: 070-4021006   Tel: 070-4477891 
Mail: sara.westling@mail.com   Mail: birgitta.funk@tjelvar.org 
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Bilaga 3, engagemang 
 

♦ Hur angeläget tycker du att det är att arbeta med dessa frågor? 
Genus:     inte alls viktigt  lite viktigt  viktigt         ganska viktigt           mycket viktigt 
Klass:      inte alls viktigt  lite viktigt  viktigt         ganska viktigt           mycket viktigt  
Etnicitet:  inte alls viktigt  lite viktigt  viktigt         ganska viktigt           mycket viktigt 
 

De som har svarat att dessa tre områden är viktigt är alla utbildade inom studie- och 
yrkesvägledning utom en. Båda könen finns representerade. De har arbetat ganska länge i yrket, 
mellan elva och 21 år. Ingen av dessa har fått uppdrag att arbeta med samtliga frågor. En uppger 
att hon/han har fått uppdrag att arbeta med genus- och klassfrågor. Bland dessa så är det endast 
en som arbetar med en eller flera av dessa frågor.  

Av dem som anser att det är ganska viktigt är alla utom en utbildad inom studie- och 
yrkesvägledning. Båda könen finns representerade. De är i varierade åldrar men har alla arbetat 
längre än tio år som studie- och yrkesvägledare. En av dessa har fått uppdrag att arbeta med 
samtliga frågor. Två personer, dock inte den som har fått ett uppdrag, arbetar med en av 
frågorna. Genus och klass.  

Bland dem som har svarat att dessa tre områden är mycket viktigt har samtliga utbildning inom 
studie- och yrkesvägledning. Samtliga är kvinnor, utom en och i åldern mellan 41-60 år. De har 
arbetat som längst 10 år i yrket. Endast en av dessa har fått uppdrag att arbeta med samtliga 
frågor. Tre har inte fått något uppdrag alls och två har fått uppdrag att arbeta med genusfrågor. 
Av dessa är det endast en som arbetar med samtliga tre områden. Två gör inte det trots att de 
uppgett att de tycker att det är mycket viktigt att göra det.  
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