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Abstract

There are a large number of occupations in Sweden today, and a number of these are currently in 
the process of being professionalized.  Career counsellor is a prime example of one such occupation 
going through this process. The purpose of this study is to describe the views chosen participants 
have on the career counselling profession’s delimitation, competence and possible authorization in
a professionalization’s perspective. A qualitative method has been used and five eliteinterviews 
have been conducted with representants from the Teachers Union, The National Teachers 
Association, Swedish Association of Guidance Counsellors and both the University and School 
Boards. All respondents unanimously agreed that there are specific competencies that only career 
counsellors possess, but the opinions on exactly what these competencies are were divided. The 
majority of respondents were of the opinion that career counselling should be authorized. Not 
everyone however shared this view. The delimitation, in regards to work assignments, when 
compared to other occupations, was also cause for varying opinions. The conclusions that can 
therefore be drawn from the study are that the Trade Unions and Swedish Association of Guidance 
Counsellors are working towards a professionalization of the study and career counselling 
occupation, but without a unified strategy. The occupation has within different areas reached 
varying degrees in the process of professionalization.
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Sammanfattning

I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. 
Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva 
utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella 
auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem
elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, 
Sveriges vägledarförening, Högskoleverket samt Skolverket. Samtliga respondenter ansåg att det 
finns specifika kompetenser som endast studie- och yrkesvägledare besitter men åsikten om vilka 
kompetenser detta är, gick isär. Majoriteten av respondenterna ansåg att studie- och 
yrkesvägledaryrket borde auktoriseras/legitimeras, dock inte alla. Avgränsningen mot andra yrken 
när det gäller arbetsuppgifter fanns det skilda meningar om. Den slutsats man kan dra av studien är 
att fackförbunden och Sveriges vägledarförening arbetar för professionalisering av studie- och 
yrkesvägledaryrket men utan en gemensam strategi. Yrket har inom olika områden kommit olika 
långt i sin professionaliseringsprocess. 

Nyckelord

Studie- och yrkesvägledning, studie- och yrkesvägledare, professioner samt 
professionalisering
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1 INLEDNING

Vårt intresse för professioner och professionalisering, väcktes i och med det senaste årets 
diskussioner kring obehöriga och behöriga lärare, och frågor om den kvalitet som arbetsinsatsen
förväntas hålla. Under förra året kom en utredning gällande en legitimering av läraryrket
(Utbildningsdepartementet 2008a) som föreslår större restriktioner för obehöriga lärare att utöva 
yrket. I utredningen berörs inte studie- och yrkesvägledaryrket och detta fick oss att fundera över 
olika aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrket.

1.1 Val av problemområde
Professioner har funnits sedan 1000-talet, men det var först i och med industrialiseringen som de 
flesta av dagens yrken och professioner utvecklades. Under uppbyggnaden av dagens samhälle har 
ett stort antal yrken utvecklats och idag finns det många olika yrken att välja mellan. Vad är det då 
som skiljer yrken och professioner åt? Följande definition på ordet profession finns att läsa i 
Nationalencyklopedin:

profession (lat. profe´ssio 'offentligt anmält yrke', av profi´teor 'öppet bekänna', 'offentligt 

uppge som sitt yrke'), i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig 

terminologi ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell 

utbildning, ofta universitetsbaserad1.

Det finns, enligt denna definition, krav som måste uppfyllas för att ett yrke ska erhålla rätten att 
benämnas som en profession. Själva processen som leder till bildandet av en profession kallas för 
professionalisering och monopol på yrket kan vara ett resultat av ett yrkes professionalisering. Att 
en profession får monopol på ”sitt” yrkesområde kan vara till fördel för yrkesutövarna själva men 
också för de klienter som de professionella arbetar med. När det gäller frågan om vilken kunskap 
man behöver för att ha rätt att utföra vissa arbetsuppgifter, är det många gånger kopplat till vilken 
status ett yrke har, och som nämndes tidigare så är en profession ytterligheten där ett monopol av 
yrkesområdet innebär total utestängning av andra yrkesgrupper.

Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke som befinner sig i en 
professionaliseringsprocess, och de utbildade utövarna innehar, idag, inte något totalt monopol på 
yrkesområdet. Enligt Skolverkets utredning av studie- och yrkesvägledning inom det offentliga 
skolväsendet (2005), var andelen utbildade studie- och yrkesvägledare inom grundskolan 55 %, på 
fristående grundskolor var siffran 28 % och inom gymnasieskolan var andelen utbildade 74 %.  
Detta trots att det tydligt framgår i Skollagen att studie- och yrkesvägledare som inte är utbildade
inom området endast får anställas för ett år i taget inom det offentliga skolväsendet.

                                                     
1 www04.sub.su.se:2092
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2 kap. 6 §

För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesorientering i det offentliga 

skolväsendet skall den sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet.

Den som inte uppfyller dessa krav får anställas för studie- och yrkesorientering för högst ett år i 

sänder.

(Utbildningsdepartementet, 1985)

Vilken skillnad gör det för den egna yrkesgruppen om de som arbetar som Studie- och 
yrkesvägledare har en studie- och yrkesvägledarutbildning eller inte? I en av 
Utbildningsdepartementets utredningar (2001), står det skrivet att en orsak till att professionen 
utarmats kan vara det höga antalet anställda studie- och yrkesvägledare som inte innehar adekvat 
utbildning. Således skulle det kunna vara så att professionen/yrket utarmats på grund av att det 
endast finns begränsade restriktioner för studie- och yrkesvägledare som inte innehar adekvat 
utbildning.

När det gäller de ”klienter” som studie- och yrkesvägledare arbetar med, kan man ställa frågan om 
det är av vikt för dem att studie- och yrkesvägledare har den kunskap och kompetens som en 
utbildning inom området ger. Högskoleverket skriver i sitt yttrande över betänkandet 
Framtidsvägen – En reformerad gymnasieskola (Utbildningsdepartementet, 2008b)

Studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet är av mycket stor vikt och för många elever en 

förutsättning för väl underbyggda val.

(Högskoleverket, 2008, s 3)

I förslaget om en reformerad gymnasieskola (Utbildningsdepartementet, 2008b), gör Lärarnas 
Riksförbund och SACO en liknande iakttagelse och ser ökade risker för felval i framtiden, då 
gymnasievalet troligtvis kommer att få större betydelse för elevers möjligheter till fortsatta studier 
på eftergymnasial nivå (SACO, 2008). Vidare skriver Högskolekansler Anders Flodström i en 
artikel i Svenska Dagbladet (”Sverige saknar”, 2009) att det enorma utbudet av information och 
reklam om utbildningar som elever får ta del av, kräver en satsning på studie- och yrkesvägledning 
så att ungdomarna får stöd och hjälp i sina val. Detta för att varje individ ska få möjlighet att 
tillvarata hela sin potential. Han anser dessutom att dålig studie- och yrkesvägledning kan vara 
direkt skadlig för den ekonomiska tillväxten i Sverige och att studie- och yrkesvägledningen i 
Sverige bör kvalitetssäkras för att garantera ungdomarna de möjligheter som de har rätt till. För den 
enskilde individen innebär ett eller flera års fördröjning av etableringen på arbetsmarknaden stora 
förluster, både ekonomiskt och i tid mätt. När det gäller hög kvalitet på studie- och yrkesvägledning
finns således ekonomiska besparingar för samhället att göra samt fördelar både för de individer som 
söker vägledning och för den egna yrkesgruppen.

Vi har i studien försökt förstå den komplexa problematiken kring ”nya” yrkens 
professionaliseringsprocess och de olika faktorer som driver processen framåt, genom att undersöka 
studie- och yrkesvägledaryrket kopplat till ett professionaliseringsbegrepp.
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1.2 Förförståelse
Studien grundas i en förförståelse om att vi som blivande studie- och yrkesvägledare, kan se att en 
del av problemet när det gäller avhopp och byte av gymnasieprogram kan härröra från en utebliven, 
otillräcklig eller undermålig studie- och yrkesvägledning. 

Vår förförståelse för studie- och yrkesvägledaryrket är att vi under utbildningens praktik samt under 
arbetet med uppsatsen på B-nivå, sett att det många gånger inte är en tydlig arbetsroll. Den inblick 
vi således har fått i yrket har lett till en förförståelse om att orsaken till detta kan bero på att det inte 
är en tydligt avgränsad profession, vilket i sin tur kan leda till att de professionellas kompetens inte 
är tydlig för utomstående. 

1.3 Syfte
Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, 
kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv.

1.4 Forskningsfrågor
 Vilka specifika kompetenser ser utvalda aktörer, med koppling till studie- och 

yrkesvägledaryrket, att studie- och yrkesvägledare besitter?
 Hur argumenterar utvalda aktörer, med koppling till studie- och yrkesvägledaryrket, för 

eller emot en auktorisation av studie- och yrkesvägledaryrket?
 Hur ser utvalda aktörer, med koppling till studie- och yrkesvägledaryrket, att avgränsningen 

av yrket gentemot andra yrkesgrupper ser ut?

1.5 Avgränsningar
Vi har i studien begränsat oss till att beskriva kompetens, auktorisation samt avgränsningar kopplat 
till studie- och yrkesvägledaryrket. Vi är medvetna om att professions- och 
professionaliseringsbegreppen har fler beståndsdelar än dessa men inom tidsramen för studien fann 
vi det lämpligt att göra dessa avgränsningar.

1.6 Kunskapssyn
I denna studie använde vi oss av en kunskapssyn grundad på en hermeneutisk tolkning. Den 
hermeneutiska tolkningen försöker hitta en giltig förståelse till en text och i detta fall är texten de 
transkriberade intervjuerna (Kvale, 1997). Hermeneutiken är viktig för intervjuforskning då den 
både belyser de intervjutexter som skall tolkas och även tolkningen i sig.  Enligt den hermeneutiska 
cirkeln så sker tolkningen genom en ständig växling mellan delar av helheten och helheten. Genom 
att sätta sig djupare in i delar skapas en ny förståelse för helheten och denna förståelse ligger sedan 
till grund för den fortsatta tolkningen (Kvale, 1997). Människors tolkningar är inte testbara 
eftersom tolkningen baseras på våra värderingar, vår förförståelse samt kontexten (Thurén, 2007). 
Det finns flera principer för hermeneutisk tolkning och en av dessa principer går ut på att 
författaren måste ha kunskap om textens tema och i kvalitativa forskningsintervjuer, som i denna 
studie består av elitintervjuer är det viktigt att vara väl insatt i ämnet för att kunna fånga upp 
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nyanser i det empiriska materialet. För att fånga dessa nyanser gjordes först en helhetsanalys av det 
empiriska materialet med hjälp av den kunskap som litteraturbearbetningen gett och sedan 
bearbetades materialet stegvis för att kunna fånga eventuella mönster eller olikheter. Det centrala i 
hermeneutisk förståelse är tolkning av materialet och de frågor som ställs till en text och i detta fall 
handlar det om kopplingen mellan det empiriska materialet och professionsteorier.

1.7 Begrepp
Vi valde, i denna studie, följande deskriptiva definitioner av uttryck och begrepp:

kompetens – vår definition av begreppet kompetens är för denna studie kunskap, förståelse, 
färdighet, förmåga samt förhållningssätt.

avgränsning – Med avgränsning mot andra yrkesgrupper menar vi de eventuella arbetsuppgifter 
som innefattas i studie- och yrkesvägledaryrket och som eventuellt inte kan/bör utföras av någon 
annan yrkesgrupp samt de eventuella arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledare utför, men 
inte borde utföra.
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2 BAKGRUND

I detta kapitel beskrivs inledningsvis studie- och yrkesvägledaryrkets utveckling fram till idag, 
sedan följer en historisk sammanfattning av professioners utveckling. Kapitlet avslutas med en 
inblick i tidigare forskning inom professioner och professionalisering. 

Den litteratur som ligger till grund för studien behandlar två olika ämnen. Det ena behandlar 
professioner och professionsteorier samt forskning inom detta ämne. Det andra behandlar studie-
och yrkesvägledaryrket samt dess utveckling. I ett fåtal fall sammanfaller dessa då forskare inom 
ämnet professioner och deras utveckling, har valt studie- och yrkesvägledaryrket som studieobjekt.

2.1 Anknytande litteratur och forskning

2.1.1 Anknytande litteratur kring Studie- och yrkesvägledaryrket samt 
dess utbildning

Genom att ge en historisk bakgrund till Studie- och yrkesvägledaryrket samt en beskrivning av hur 
vägledningen vuxit fram, ges en bild av hur den teoretiska ansatsen hänger ihop med de 
samhälleliga förändringarna. Meningen är att försöka ge en bild av hur studie- och 
yrkesvägledarprofessionen vuxit fram i Sverige.

Industrisamhällets framväxt

I och med industrisamhällets framväxt i början av 1900-talet i Nordamerika och Europa uppstod 
också ett behov av arbetskraft. 1902 öppnade den första arbetsförmedlingen i München och bara 
några år senare öppnade Frank Parsons en yrkesvägledningsbyrå i Boston (Lovén, 2000). Syftet 
med Parsons vägledningsbyrå var att genom teoribeprövad metod matcha ungdomar till olika yrken. 
Detta gjordes genom olika intresse- och prestationstest, och hans teorier kom att dominera en lång 
tid framöver och i viss mån är Parsons idéer levande än idag (Lovén, 2000).  Parsons var författare 
till den troligen första skrivna texten inom vägledning ”Choosing a vocation” (1908) och på hans 
byrå skapades också den första utbildningen för vägledare. Enligt Parsons tankar var yrkesvalet en 
engångsföreteelse, tanken var att matcha individens egenskaper och intressen mot de krav som 
ställdes på ett yrke (Nilsson, 2005). Utifrån dessa tankar utvecklades egenskaps- och faktorteorin 
även kallad matchningsteorin (Lovén, 2000).

I Sverige beviljades 1906, de första kommunala arbetsförmedlingarna statsbidrag, en tid därefter 
inrättades det skolbarnsförmedlingar i Göteborg, Stockholm, Malmö och Norrköping. 
Skolbarnsförmedlingarna var ett samarbete mellan arbetsförmedlingarna och skolan, där 
skolläkaren uttalade sig om vilka yrken som skulle kunna vara lämpliga för barnet (Blomsterberg 
1996).

Under 40-talet övergick arbetsförmedlingarna från kommunalt till statligt huvudmannaskap och ett 
uttalat behov av vägledare uppstod och den systematiska utbyggnaden av organisationen började ta 
sin form. Inom Arbetsmarknadsverket togs ett nationellt program för metodisk yrkesvägledning 
fram. Verksamheten startade på arbetsförmedlingen och flyttades sedan över till skolan. De lärare 
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som var intresserade, åtog sig att informera om anlags- och yrkesorientering och fungerade på så 
sätt som en länk mellan skolan och Arbetsförmedlingens ungdomsvägledare 
(Utbildningsdepartementet, 2001).

Enhetsskolan

Tack vare Enhetsskolan blev det möjligt för elever att fritt välja studievägar oavsett vilket betyg de 
hade. 1952 kom ett förslag som innebar att folkskollärarna och arbetsförmedlingen tillsammans 
skulle ha ansvar för studie- och yrkesvägledningen. Skolöverstyrelsen och Arbetsmarknadsstyrelsen 
anordnade påbyggnadskurser på några veckor för utbildade lärare medan folkskollärare fick lära sig 
yrkesvägledning i sin utbildning. 1957 utökades påbyggnadsutbildningen till en termin. Genom 
yrkesvalslärarutbildningen fick lärarna bransch- och yrkeskunskap och tillgång till kunskaper som 
tidigare endast varit förbehållna vägledarna vid arbetsförmedlingen (Blomsterberg, 1996). Parsons 
idéer om prestations- och intressetest var fortfarande det dominerande arbetssättet men detta 
arbetssätt utvecklades nu till en mer personcentrerad teori. Carl Rogers hade under denna tid stort 
inflytande och hans fokus låg i att lyssna på individen. Vägledarens roll blev hjälpande och mindre
styrande istället för att som tidigare ställa diagnoser. Carl Rogers betonande samtalet som ett av 
vägledarens viktigaste redskap, begrepp som empati och ickevetande förhållningssätt var redskap 
för att hjälpa individen att få större självkännedom. Denna självkännedom skulle rusta eleverna 
med den kunskap som behövdes för att kunna fatta egna beslut.  Det var också under denna tid som 
den praktiska yrkesorienteringen (pryo) infördes i Sverige (Lovén, 2000).

Syokonsulenten

1969 infördes grundskolan som en obligatorisk skolform och yrkesskolan och det teoretiska 
gymnasiet gick ihop till gymnasieskolan. Efter många års utredningar där det var svårt att urskilja 
gränsdragningar mellan yrkesvalslärarnas uppgifter och arbetsförmedlingens uppgifter, kom förslag 
på en ny tjänstekonstruktion, den så kallade ”syokonsulenten”. 1972 startade en ny 
försöksorganisation för studie- och yrkesorienteringen (syo). Syo blev ett samlat begrepp för de 
aktiviteter vi idag kallar för studie- och yrkesorientering. Det förekom vägledningssamtal både 
enskilt och i grupp samt information om utbildning och arbetslivet och olika former av kontakter 
mellan skola och arbetsliv. Projektet fick ingen egen ämnes- eller kursplan utan skulle integreras i 
skolans övriga ämnen. Syokonsulenten skulle vara kommunalt anställd och kunna tjänstgöra i alla 
olika skolformer som grundskolan, gymnasieskolan och inom den kommunala vuxenutbildningen, 
och det var en fördel att syokonsulenten inte hade en betygsättande roll. Syokonsulenten skulle i 
möjligaste mån stå på elevens sida (Utbildningsdepartementet, 2001). Under slutet av 70-talet 
ökade arbetslösheten kraftigt och den höga arbetslösheten bland ungdomar sågs som ett 
utbildningsproblem viket resulterade till en omfattande utbyggnad av gymnasieskolan. En mängd 
olika studiealternativ och nya gymnasielinjer tillkom och utifrån den snabbt ökade 
teknikutvecklingen på arbetsmarknaden uppstod också behovet av nya gymnasielinjer. Under denna 
tidsperiod utökades också pryons verksamhet. Pryon hade delvis som syfte att ge eleverna kunskap 
om arbetslivet och genom verksamheten skulle eleverna få kännedom om tre olika arbetsområden 
inom arbetslivet. Dessa var 1.teknik och tillverkning,  2. handel, kommunikation, jord samt
skogsbruk och service 3. kontor, förvaltning, vård, undervisning och kultur (Blomsterberg, 1996).
Intressetest och personlig vägledning försvann nästan helt under denna tidsperiod och istället lades 
fokus på samhällets påverkan på individen och arbetet utgick nu ifrån olika sociologiska teorier 
som ansåg att faktorer som, klass, genus och ekonomisk status var begränsande för individernas val. 
Vägledarens uppgift var att synliggöra dessa begränsningar för individerna och på så sätt försöka 
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bidra till förändringar i samhället. Genom att ge information och kunskap om arbetslivet kom 
syotjänsten att få en mer pedagogisk inriktning. Via syokonsulenterna skulle eleverna få den 
information som krävdes för att göra väl underbyggda val utifrån arbetsmarknadens behov. Studie-
och yrkesval var en process som eleverna skulle lära sig (Utbildningsdepartementet, 2001). 
Samtidigt betonades solidaritet med de svagare grupperna i samhället och tyngdpunkten kom att 
läggas på elever med svårigheter. Grundtanken var att uppnå en jämlik skola och detta skulle 
uppnås genom kompensatoriska åtgärder för elever med svårigheter (Nilsson, 2005). Samtidigt fick 
också de enskilda kommunerna uppföljningsansvar för arbetslösa ungdomar under 18 år vilket 
resulterade i att mycket av syokonsulenternas tid gick åt till att hjälpa svårplacerade och 
resurssvaga elever ut på arbetsmarknaden (Lovén, 2000). 

I slutet av 70-talet rådde stor turbulens kring syofrågorna inte minst på grund av den oroliga 
politiska situationen ute i landet med täta regeringsombildningar och ständiga byten av 
skolministrar. Detta ledde till att syokonsulenterna började organisera sig och 1975 bildades 
Svenska föreningen för studie- och yrkesvägledning som idag heter Sveriges Vägledarförening. 
Genom tidskriften Syobulletinen hade föreningen som målsättning att utveckla studie- och 
yrkesvägledningen samt att medverka i den turbulenta syodebatten (Nilsson, 2005).

Studie- och yrkesvägledare

I och med högskolereformen 1977, startade en treårig studie- och yrkesorienteringslinje. Denna 
utbildning ligger till grund för dagens studie- och yrkesvägledarprogram. Studie- och 
yrkesorienteringslinjen innebar att samhällsvetenskapliga ämnen ökade inom utbildningen. Mellan 
1979 och mitten av 80-talet fanns även en utbildning på tre terminer för dem som hade lång 
arbetslivserfarenhet som yrkesvalslärare (Högskoleverket, 2006).

1980 tog regeringen beslut om en ny läroplan för grundskolan (Lgr -80). I den nya läroplanen 
tillkom särskilda behörighetskrav för den som skulle arbeta som syokonsulent inom skolväsendet,
pryo ersattes av praktisk arbetslivsorientering (prao) som skulle omfatta 6-10 veckor istället för den 
tidigare 2-3 veckor långa pryon. I Lgr-80 betonades också att lärare och syokonsulenter skulle 
samarbeta när det gäller arbetslivsfrågor (Nilsson, 2005). Vägledningen hade på 80-talet två syften, 
dels att informera individen om olika alternativ till studie- och yrkesval men också att styra 
ungdomar till de sektorer som enligt prognoserna skulle komma att behöva arbetskraft.

Arbetet med att syokonsulenten skulle bidra till samhälleliga förändringar fortsatte men 
syokonsulenterna började nu uppmärksamma svårigheterna kring detta uppdrag. I och med att 
valmöjligheterna för eleverna blev större kom fokus nu att läggas mer mot individen och det 
enskilda samtalet. Intresset för vägledningsmetoder och fortbildning ökade bland vägledare inom 
alla sektorer. Detta blev även märkbart i utbildningen där samtalsfärdigheter, vägledningsmetodik 
och beteendevetenskap fick större utrymme på bekostnad av samhällsvetenskapen (Nilsson, 2005). 
Samtidigt utvecklades vägledningen både i USA och Canada och en hel del litteratur översattes till 
svenska och gästföreläsare bjöds även in till den Svenska utbildningen. Umeå universitet startade 
ett samarbete med Canada inom vägledningsforskning.

1984 reglerades behörighetskraven för syokonsulenter genom att det i Grundskoleförordningen 
(SFS 1984:209) skrevs in att den som skulle arbeta som syokonsulent skulle ha genomgått
syoutbildningen på 120 poäng eller den för yrkesvalslärare motsvarande 60 poäng långa 
utbildningen. I denna skolförordning stod det också detaljerat vilka arbetsuppgifter som förutom 
studie- och yrkesorientering fick ingå i tjänsten syokonsulent. Dessa tjänster finansierades av 
öronmärkta pengar ifrån staten. Efter några års turbulens inom syokåren kom nu en lugnare period, 
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den detaljerade skolförordningen bidrog till att stärka ”syoprofessionen”. 1991 gick 
syoorganisationen över från statligt till kommunalt huvudmannaskap samtidigt som Sverige var på 
väg in i en ekonomisk kris. Förskjutningen från statligt huvudmannaskap till kommunalt, i 
kombination med kommunernas dåliga ekonomi gjorde att kvalitén på studie- och 
yrkesvägledningen varierade från kommun till kommun. Decentraliseringen skedde inte bara inom
skolan utan även inom många andra områden i början av 90-talet, även inom högskolan skedde en 
omfattande avreglering. 1993 ersattes den centralt reglerade studie- och yrkesvägledarlinjen till 
föreskrifter om examina på studie- och yrkesvägledarprogrammet på de tre utbildningsorterna 
Malmö, Stockholm och i Umeå.  Yrkesbenämningen syokonsulent ersattes nu successivt av studie-
och yrkesvägledare. Det nya studie- och yrkesvägledarprogrammet fick större inslag av 
vägledningsmetodik samt krav på ett examensarbete om 10 poäng (Nilsson, 2005).

1994 tog regeringen på nytt beslut om en ny läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo -94 
och de frivilliga skolformerna Lpf -94. I Lpo-94 tonades kraven på studie- och yrkesvägledaren ner 
och ersattes till mål och riktlinjer. I Lgr 80 fanns också reglering av 6 -8 veckors prao, denna nämns 
inte i Lpo-94 utan det är nu kommunens ansvar att avgöra i vilken omfattning eleverna skall ha 
prao. Skolans regler för studie- och yrkesorientering finns alltså sedan 1994 på två beslutsnivåer, 
delvis på nationell nivå genom skollagen och läroplanerna och delvis på lokal nivå i varje kommuns 
skolplan och i skolornas arbetsplaner (Nilsson, 2005). 

Sedan 2006 finns ett forskningsnätverk, Karriärval och Vägledning, som är finansierat av 
Vetenskapsrådet.  Forskningsnätverkets syfte är att skapa ett samarbete kring forskningsfrågor som 
berör karriärval och vägledning.2 Från och med hösten 2009 anordnar Stockholms universitet i 
samverkan med Umeå universitet och Malmö högskola en mastersutbildning i pedagogik med 
inriktning mot karriärutveckling och vägledning. Programmets övergripande mål är att ge kunskap 
om människors karriärutveckling både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv.3

Under de tider som det har rått stor arbetslöshet inom landet har yrkets fokus legat på 
samhällsperspektivet, de senaste årens metodutveckling har dock legat på individnivå och varit mer 
inriktade på personlig vägledning med metoder inspirerade av terapeutiska samtal. Studie- och 
yrkesvägledning i Sverige har hela tiden befunnit sig i skärningspunkten mellan individ och 
samhälle men det senaste årtiondet har en förskjutning skett från samhället till individen och det fria 
valet (Lovén, 2000).

2.1.2 Professioner och professionaliseringens historiska bakgrund

Gränsdragningen mellan yrken och professioner är en viktig fråga i professionsdebatten. Det finns 
inget entydigt svar på frågan vilka grupper som kan kalla sig professionella och vilka som inte kan 
det, men all forskning om professionella utgår från att denna grupp på något sätt är knuten till högre 
utbildning även om graden av det har varierat över tid beroende på förändringar i samhället. 
Torstendahl (1989) ser att det finns goda skäl att intressera sig för forskning kring professioner och 
professionalisering eftersom detta är en grupp som staten efterfrågar i hög utsträckning då de 
examineras från högre utbildning (som ofta inrättats av staten) samt att den omgivning som dessa 
verkar i, och efterfrågan på dessa, till stor del har förändrats under det senaste århundradet. Den 
typiska bilden av den professionella som en privatpraktiserande konsult, stämmer inte längre. I och 

                                                     
2 sherwood.lh.umu.se

3 sisu.it.su.se
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med detta finns det inte en klar gränslinje mellan professionella och icke professionella 
(Torstendahl, 1989). 

Från mitten av 1800-talet och framåt bildades ett antal organisationer för professionsgrupper och de 
yrkesgrupper som strävade mot en professionalisering. Gemensamt för organisationerna var att de 
fokuserade på utveckling av yrkets kunskapsområde samt att bygga upp en högre akademisk 
utbildning. Mot slutet av århundradet började organisationerna få en mer ekonomisk inriktning. 
Runt sekelskiftets början fanns det organisationer som hade fackliga ambitioner även om de 
fackliga organisationerna inte på allvar började utvecklas förrän på 1930-talet (Åmark, 1989).
Skillnaden mellan professionell- och facklig organisering är att den professionella i första hand 
syftar till att få kontroll över det egna kunskaps- och yrkesområdet och den fackliga strävar efter 
styrka i förhandlingar med motparter när det gäller de arbetsmässiga villkoren. Idag är dessa 
intressen blandade i vad Selander kallar ”hybridorganisationer”. Detta kan påverka yrkesgrupper 
negativt då det inte är självklart att den fackliga och den professionella delen av verksamheten drar 
år samma håll (Selander, 1989). Däremot framhåller Westerlund (1986) tre goda skäl för en facklig 
organisation att stödja en yrkesgrupps professionaliseringssträvande och de är stöd åt gruppen själv, 
stöd för välfärdsutvecklingen samt stöd för social utjämning genom en minskning av exklusiviteten 
för de redan professionella.

I början av yrkesområdenas utveckling fanns det tre olika sätt för utveckling av en profession, för 
det första en omvandling från en profession till en mer modern profession som var grundad på 
vetenskap till exempel läkare, för det andra en omvandling från ett hantverk till en profession 
genom förändringar i utbildningens innehåll som apotekare eller veterinär och slutligen att en helt 
ny profession bildades utan att det fanns någon tidigare motsvarighet, som journalistyrket. Statens 
roll var avgörande när det gällde den professionella utbildningen samt dess innehåll och 
finansiering. I Sverige fick de professionella organisationerna inflytande över dimensioneringen på 
utbildningen. Utbildningen kunde användas för att begränsa antalet yrkesutövare men även för att 
få kontroll över rättigheterna att utöva yrket (Åmark, 1989).

2.1.3 Professioner och professionaliseringens forskningsanknytning

Forskningsutvecklingen

Även om professioner har funnits sedan medeltiden och några ännu tidigare än så, var det först på 
1900-talet som professionsforskningen startade. Forskningen kring professioner har rört sig från 
naturalism till teori. Det började med typologier och motsägelserna från dessa studier ledde till att 
teorier inom professionalisering utvecklades (Abbott, 1988). Det hela började på 30-talet och 
mellan 30- och 70-talet syftade en stor del av forskningen till att skilja på professioner och andra 
yrken. Det finns tre olika kriterier som brukar användas i litteraturen för att särskilja professioner 
från yrken och de innebär följande:

 Medlemmarna behärskar en speciell teori som vanligen är utvecklad under lång tid.

 Medlemmarna bekänner sig till vissa etiska normer.

 Det finns ofta en kåranda som tillkommit dels genom gallring vid rekrytering och dels 

genom utbildningen som de genomgår.

(Abrahamsson, 1986, s 19). 

Denna definition användes under den tid då mycket forskning ägnades åt att identifiera 
professionella grupper. Enligt detta sätt att se på professioner innebär det att ju fler kriterier som är 
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uppfyllda, desto högre grad av professionalism finns det inom yrket. Att studera själva 
professionaliseringsprocessen är en senare typ av forskning inom området och riktas mot de 
processer och strategier en yrkesgrupp utvecklar för att avgränsa sitt yrkes- och kunskapsområde. 
Sedan 70-talet är det intresset för kön- och klasskillnader samt ojämlik kontroll över produktionen 
som dominerar professions- och professionaliseringsforskningen (Selander, 1989). Den senare 
forskningen inom professionssociologin riktas även den mot en klassificering av professionella och 
andra, men med fokus på vilken klass de professionella tillhör alltså en marxistisk analys. 

Professionskategorisering

Brante (1989) har tagit fram vad han kallar en kompletterande teori då han anser att 
klassteoretikerna är för svepande och professionsteorierna för smala. Han har med en sociologisk 
utgångspunkt, gjort en kategorisering som kan förankra det specifika i en allmän 
samhällsutveckling. Brante har, med utgångspunkt från Webers teorier om auktoriteter, identifierat 
en vetenskaplig auktoritet (experten). Professionella är expertgrupper som kan hjälpa till att 
realisera ett samhälles mål på grund av den ställning de har. Brante särskiljer fem typer av 
professioner, ”fria” professioner, klassiska akademiska professioner, (välfärds)statens professioner,
kapitalets professioner samt den politiska professionen. Han urskiljer dessa på grundval av de 
skilda villkor de har och olika typer av institutionell logik för de olika typerna. Således analyserar 
han inte professioner utifrån professionella yrken utan som professionstyper utifrån deras objektiva 
materiella villkor. Hellberg (1989) gör en annan gruppering av professioner och skiljer mellan L-
professioner, med kunskap om det levande och T-professioner, med kunskap om tingen. L-
professionerna återfinns ofta inom den offentliga sektorn, har människor som klienter, innehar ofta 
en statlig yrkeslegitimation och det finns endast en utbildningsväg till professionen. Till T-
professionerna finns flera utbildningsvägar, arbetsmarknaden är den privata med organisationer 
som klienter och egen auktorisation och medlemskap i yrkesorganisationer (Hellberg, 1989).
Hellberg konstaterar att även om kvinnors tillväxt inom professionerna ökar så är det framförallt 
inom de så kallade semiprofessionerna de återfinns. Semiprofessionernas utbildning låg fram till 
1977-års högskolereform utanför högskolan. De yrken som återfinns i denna grupp är framförallt 
kvinnoyrken som låg- och mellanstadielärare, förskollärare, socionomer, arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster samt sjuksköterskor.

Auktoritet

Beckman (1989) väljer även han, som Brante tidigare, att benämna professioner som en grupp av 
experter, en sanktionerad expertis. Professioner gör enligt Beckman anspråk på ledarskap, status 
och autonomi grundad på denna form av auktoritet.  Han tar upp flera olika former av auktoritet 
varav professionell auktoritet är en. Den professionella auktoriteten är inte formell då den inte, 
normalt sett, innebär att en klient är skyldig att följa de råd den professionelle ger. Däremot innebär 
den professionella auktoriteten en tilltro till den professionelle som expert, tilltrodd expertis är en 
av flera grunder för auktoritet. Auktorisation och legitimation är det formella ”beviset” på att en 
person har de expertförmågor som auktoriteten grundar sig på. Beckman skiljer på auktoritet 
kopplad till status och auktoritet kopplad till prestation. Den professionella auktoriteten är 
prestationsbaserad i sin form. Statlig legitimation är den starkaste formen av stängning (closure) av 
yrkesområdet, vilket gör yrkesområdet olagligt för andra grupper (Hellberg, 1989). Legitimation 
har alltid stöd i en statlig lagstiftning och finns i dagsläget endast för 21 olika yrken inom hälso-
och sjukvård, samt veterinäryrket (Utbildningsdepartementet 2008a). Auktorisation, titel och 
medlemskap i professionella organisationer är andra strategier på samma tema Auktorisation kan 
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utfärdas av statlig myndighet eller en organisation med statligt mandat. Mellan 1998 och 2006 
ökade antalet yrkeslegitimerade yrken från 12 till 26. Behörighetskomittén har preciserat vad som 
bör krävas av ett yrke för att få omfattas av yrkeslegitimation och konstaterar att de yrken som 
erhåller legitimation bör innehålla kvalificerade arbetsuppgifter samt ett särskilt ansvar för 
patientsäkerhet inom vården (Utbildningsdepartementet 2008a). Hellberg delar Åmarks syn, som 
tidigare nämnts, att professionernas stängningsstrategi sker på två olika plan, dels genom 
kunskapsmonopol och dels genom att endast de som tillhör professionen har tillägnat sig kunskapen 
på det sätt som professionsgruppen institutionaliserat den. Staten är den som ytterst garanterar 
nivån på kunskapen genom examinationssystemet men när det gäller innehållet i denna kunskap är 
ansvaret till stor del de enskilda professionernas utövare (Hellberg, 1989). 

Professionalisering

För Åmark (1989) består professionsbegreppet av tre viktiga beståndsdelar, en strategi för att 
begränsa konkurrensen på yrkesmarknaden, hög status, samt behärskandet av abstrakt kunskap.
Westerlund (1986) har fastställt ett antal kriterier för att analysera graden av professionalisering hos 
en yrkesgrupp.

I vilken utsträckning yrket utvecklat en egen systematisk teori, t ex genom forskning.

I vilken utsträckning yrkesgruppen förvärvat en professionell auktoritet i förhållande till samhälle 

och klienter.

I vilken utsträckning yrket fått en officiell auktorisation genom legitimatio, 

behörighetsbestämmelser eller liknande.

I vilken utsträckning yrkesgruppen utvecklat egna etiska regler, egen kultur och 

värdegemenskap.

(Westerlund,1986, s 13)

Selanders definition av professionaliseringsbegreppet är en yrkesgrupps strävanden att uppnå status 
och kontroll över sitt kunskaps- och yrkesområde. Han använder även ett annat begrepp i 
sammanhanget nämligen ”förvetenskapligandet” av yrken. Med detta menar han att i och med att 
allt fler utbildningar sker på högskolenivå och att dessa ska vila på en vetenskaplig grund, erhåller 
allt fler yrken den abstrakta kunskapsbas som Åmark identifierar i professioner. Detta leder enligt 
Selander till en strävan hos yrkesgrupper att själva producera kunskap inom det egna yrkesområdet. 
Det finns olika vägar dit varav en är att en professur inom det ena området inrättas, en annan är att 
samarbeta med andra institutioner när det gäller forskning, här ger Selander syokonsulenten som 
exempel

Det finns många yrken som i sina professionaliseringssträvanden försöker uppnå ”professionell 
status” och Selanders åsikt är att ”closure” inte är en metod att föredra för yrkesgrupper som 
befinner sig på en underordnad eller en mellannivå i sina professionaliseringssträvanden och enligt 
Selander borde inte alla yrkesgrupper som befinner sig i ett mellanskikt i samhället kunna nå det 
slutliga målet.

Kampen om yrkesutövning status och kunskap kan inte leda till att alla mellanskiktsyrken så att 

säga vinner. 

(Selander, 1989, s 116)
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Selander har gjort en teoretisk redogörelse för syo som professionalisering. Han definierar syo som 
ett (relativt) nytt yrke i den statliga sektorn. Selanders slutsatser under tiden för studien är att 
syokonsulenterna statusmässigt är underordnade lärarna och viktiga medel i kampen för 
professionalisering har varit vidareutbildning samt anknytande forskning, som 
utbildningsanordnarna har måst vända sig till andra forskningsinstitutioner (sociologiska och 
psykologiska) och olika teoribildningar för att säkerställa. Professionaliseringskampen har till 
största delen varit kopplad till utbildningsinstitutionen. Yrkeskåren har använt sig av både closure 
och alliansstrategier inom kunskaps- och yrkesområdet, vilka identifieras av Selander som 
vägledning respektive studie- och yrkesorientering (Selander 1989).

Arbetsförmedlaryrket

En mindre studie av ett, för studie- och yrkesvägledare, närliggande yrke, arbetsförmedlaryrket, 
visar att yrket, i offentlig regi, har en relativt hög grad av auktoritet och auktorisation, trots vissa 
begränsningar. Auktorisationen ligger i att Arbetsförmedlingen har kontroll över 
arbetslöshetsersättning och de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är kopplade till detta. 
Auktoriteten är inte professionell i sin art, utan bygger mer på regler. En brist som författaren ser är 
att på grund av att yrket inte har en ”egen” högskoleutbildning, utvecklas kunskapen inom detta 
område av andra yrkesgrupper (Volotinen, 2001). I studien förs åsikten fram att yrket skulle kunna
delas och definieras som två skilda yrken enligt Brantes kategorisering som tidigare redogjorts för, 
vilket skulle ge en statlig och en privat ”professionstyp”. Författaren ser dock inte att yrket kan 
räknas som en profession enligt klassisk definition, men yrket visar inom olika områden olika grad 
av professionalisering. Författaren gör i studien vissa jämförelser med syo, då den vanligaste 
utbildningen för arbetsförmedlare tycks vara socionom- eller syoutbildning och konstaterar att 
denna yrkesgrupp har lyckats få högre professionell status. Anledningen till detta kopplar 
författaren ihop med den ”egna” högskoleutbildningen samt att yrkesgruppen har sin huvudsakliga 
arbetsmarknad utanför Arbetsmarknadsverkets ramar (Volotinen, 2001).

The system of professions

Abbott tog 1988 fram en teori som betraktar systemet av professioner som helhet. Abbot använder 
inte begreppet profession i en strikt mening, på så sätt att alla kriterier för en profession måste vara 
uppfyllda för att ett yrke ska erhålla professionsstatus. Länken mellan professionen och dess arbete, 
ger Abbott benämningen jurisdiktion. Jurisdiktion är ett mer eller mindre ett exklusivt anspråk. En 
professions jurisdiktion lägger beslag på en annan professions jurisdiktion och då det är exklusivt, 
leder det till att en professions förändring av jurisdiktionen påverkar andra professioner. 
Utvecklingen av de formella attributen, bundna till en profession, handlar om jakten efter 
jurisdiktion och att få övertaget över rivaliserande professioner. Det är kontroll över arbetet som gör 
att professioner hamnar i konflikt med varandra och gör deras historier beroende av varandra. Dessa 
organisatoriska formaliteter av professioner relaterar alltid till professionens kunskapssystem, den 
abstrakta kunskapen att kunna fastställa gamla problem på nya sätt. Abstraktion möjliggör 
professionens överlevnad. Förmågan att upprätthålla jurisdiktionen ligger delvis i den akademiska 
kunskapens makt. Akademisk kunskap legitimerar professionellt arbete genom att det klargör 
grundstenarna och hänför till grundläggande kulturella värderingar. Den akademiska abstrakta 
kunskapen är viktig för professioner i hela världen och därför är det inte ovanligt att angrepp mot 
professioner ofta sker på akademisk nivå. Relationen mellan de professionella och deras 
arbetsuppgifter kan vara komplex, då de senare ständigt förändras och besluten kan ligga bortom 
den egna yrkesgruppen. Det kan bero på teknologi, politiska beslut eller andra sociala krafter. På 
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den europeiska kontinenten är det ofta genom staten som en profession får makt och det vanligaste 
kravet när det gäller jurisdiktion är, som tidigare nämnts, den legala kontrollen av en viss typ av 
arbete. Denna legala kontroll är ofta väldigt långlivad. Empiriska studier visar att professioners 
strävan efter licensiering/auktorisering ofta kommer tidigt i professionaliseringsprocessen medan de 
etiska koderna ofta kommer sent. Att en grupp har etiska koder hindrar inte närliggande grupper 
från att ha egna etiska koder. En profession har ofta yrkessammanslutningar som inte är involverade 
i själva praktiken av arbetet, utan endast i det professionella arbete som innebär att upprätthålla och 
utveckla den professionella kunskapen. 

Det finns fem olika sätt att lösa konflikter kring jurisdiktion, att en grupp får fullständig kontroll, en 
grupp blir underordnad en annan, jurisdiktionen delas i två oberoende delar, att låta en profession få 
en rådgivande roll över vissa aspekter av arbetet och den sista är att dela jurisdiktionen efter olika 
typer av klienter. 

Sammanfattning 

I den tidiga professionsforskningen fokuserade forskarna på vilka kriterier som bör uppfyllas för att 
ett yrke ska få räknas som en profession och senare forskning fokuserar mer på själva processen 
som yrken genomgår i sina strävanden att uppnå professionell status. Forskarna har olika åsikter om 
vilka kriterier som bör vara uppfyllda och de har också olika åsikter om syftet bakom en 
yrkesgrupps professionaliseringsprocess. Vad de däremot är eniga om är att grunden för 
professioner ligger i en högre utbildning. En professionalisering av ett yrke leder ofta till någon typ 
av auktorisation eller legitimering, vilket ger ett övertag mot konkurrerande yrken inom 
arbetsområdet.
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3 METOD

3.1 Undersökningsstrategi
I studien användes en kvalitativ intervjumetod. I forskningsfrågorna ingick att se hur 
respondenterna argumenterade för eller emot en auktorisation. Meningen var inte enbart att 
undersöka hur respondenterna ställde sig i frågan, utan dessutom att undersöka vilka 
bakomliggande faktorer som lett till att organisationen tagit den ställning den gjort. Det fanns en 
önskan att få en djupare förståelse för vilka bakomliggande faktorer det kunde finnas och intervjun 
är ett instrument som ger en inblick i en människas åsikter och attityder (May, 2001). I valet av 
metod låg i möjligheten att omformulera och finslipa forskningsfrågorna under studiens gång i den 
mån det kunde komma att gagna syftet med studien (Backman, 2008). I en enkätstudie finns 
fördelen att inte intervjuaren påverkar respondenten i svarssituationen men det finns heller ingen 
möjlighet för intervjuaren att förklara begrepp och vilken innebörd intervjuaren ger dessa olika 
begrepp (Wärneryd m.fl., 1990). Syftet med denna studie krävde att olika begrepp definierades för 
informanterna, vilket ledde till att en kvalitativ metod var att föredra.

3.2 Metoder och tekniker
Studien innefattas av fem elitintervjuer med personer som valdes med tanke på att de var
välinformerade inom det område som studien var tänkt att behandla. Personerna valdes utifrån den 
tjänst de för tillfället innehade. Elitintervjuer har många fördelar, som till exempel att värdefull 
information kan erhållas, elitrespondenter kan dessutom ofta ge en helhetsbild, ett historiskt 
perspektiv samt har ofta kunskap om de strukturella förhållanden som råder inom det aktuella 
området (Marshall & Rossman, 2006). Nackdelen kan vara att det är svårt att få elitrespondenter att 
ställa upp på en intervju då det ofta är upptagna personer. I elitintervjuer ställs det höga krav på 
intervjuaren när det gäller kompetens och kunskap inom området (Marshall & Rossman, 2006), 
således genomfördes intervjuerna först efter en grundlig genomgång av litteratur och forskning 
inom området. Intervjufrågorna delades in i olika kategorier med underfrågor (se bilaga1).
Intervjuerna var semistrukturerade i sin form och detta kunde leda till att frågor som inte fanns i 
intervjumanualen uppkom. Det sågs som en fördel, att som intervjuare ha större frihet att fördjupa 
svaren och gå in i en dialog med informanten och detta medger en semistrukturerad intervju (May, 
2001). Intervjuerna spelades in med Mp3 och anteckningar fördes under intervjuerna. Författarna
turades om med att intervjua informanterna. 

3.3 Genomförandesteg
Då det beslutats vilka organisationer som var relevanta för studien att kontakta, kontaktades 
personer i de olika delar av organisationerna som ansågs ha störst koppling till studie- och 
yrkesvägledaryrket, genom E-post (bilaga 2). I det första brevet (missivbrevet) informerades 
respondenterna hur de etiska ställningstagandena skulle tas i beaktande. Alla respondenter tackade 
ja till att medverka i studien. Efter att en första kontakt tagits, fortsatte kontakten via E-post med 
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några av respondenterna på ett så pass bra sätt att det inte ansågs nödvändigt att kontakta dessa via 
telefon trots att detta stod skrivet i missivbrevet (bilaga 2), de andra blev kontaktade via telefon för 
att komma överens om ett datum för intervjun. Intervjuerna genomfördes under vecka 16, 17 och 
18. 

3.4 Urvalsgrupp och Urvalsförfarande
Intervjuerna genomfördes med en representant vardera från Vägledarföreningen, Lärarförbundet, 
Lärarnas Riksförbund, Skolverket samt Högskoleverket. Att Samtliga respondenter hade studie-
och yrkesvägledarexamen berodde inte på att det var ett kriterium i valet av respondenter, men kom 
inte heller som en överraskning då samtliga respondenter var utvalda med tanke på deras kunskaper
om yrket.

Anledningen till att intervjuer med representanter från dessa organisationer valdes var att samtliga 
organisationer hade koppling till Studie- och yrkesvägledaryrket och det var en förutsättning för att 
kunna få intervjua kunniga personer på området. Samtliga organisationer hade framfört åsikter eller 
varit direkt delaktiga när det gällde utredningen kring lärarlegitimation (Utbildningsdepartementet, 
2008a), vilket var en utredning som låg nära det valda forskningsområdet. Det sågs som en fördel 
då utredningen var ytterst aktuell och skulle kunna leda till att intressanta synpunkter och tankar 
dök upp under intervjuerna. Antalet intervjuer hölls avsiktligt lågt. Detta för att få mer tid för 
förberedelser inför intervjuerna, då det som tidigare nämnts, krävs mycket av en intervjuare i en 
elitintervju. Detta är något som Kvale (1997) har kunnat se att andra aktuella 
intervjuundersökningar hade kunnat vinna på.

Det hade varit intressant att ta reda på hur olika arbetsledare ställde sig till forskningsfrågorna, och 
även studie- och yrkesvägledares egna åsikter om yrkesrollen hade varit av intresse för denna 
studie, men då detta är en uppsats på C-nivå och tidsramen för denna studie är begränsad, beslöts 
det att avgränsa studien till att innefatta olika aktörer som medverkar i debatten kring studie- och 
yrkesvägledaryrket.

3.5 Datainsamling
Studien innefattar fem elitintervjuer. Intervjutiden var ca 45 minuter per intervju. Före varje 
intervju skrevs ett kontrakt med respondenterna för att få deras godkännande att publicera resultatet
av intervjuerna i uppsatsen trots att en fullständig anonymitet inte kunde garanteras, då 
respondenterna valdes på grund av den tjänst de innehade och den organisation de arbetade för
(bilaga 3). Några av intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats och några i andra 
lokaler. Samtliga intervjuer utfördes i avskildhet. Under intervjuerna fick var och en av 
respondenterna beskriva sin organisations ståndpunkter och argument utifrån de kategorier med 
underrubriker som intervjumanualen (bilaga 1) innehöll. Då den andra frågan som rörde den 
viktigaste kompetensen/kunskapen för studie- och yrkesvägledare kunde uppfattas som svår, 
användes examensförordningen för studie- och yrkesvägledare som ett hjälpmedel i intervjuerna 
(bilaga 4). Ytterligare frågor ställdes endast då något krävde förtydligande eller då ytterligare 
information önskades. Alla frågor ställdes inte till samtliga respondenter då vissa frågor blev
besvarade under respondentens svar på någon annan fråga. Intervjuerna spelades in med en MP 3
spelare och minnesanteckningar fördes under intervjuerna. Efter varje intervju diskuterades 
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intervjun för att se att svaren uppfattats på likartat sätt. Inga direkta frågor har lagts till efter hand 
och intervjuerna har i huvudsak utgått från de olika teman som finns beskrivna i bilaga 1.

3.6 Validitet och Reliabilitet

Validiteten, att undersöka det som det var meningen att undersöka (Thurén, 2007), får anses vara 
hög, då syftet var att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets 
avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv, och
genom att intervjua olika aktörer som har kunskaper om denna profession blev det möjligt att 
erhålla de olika aktörernas ståndpunkter, vilket var meningen med studien. Genom att koppla 
intervjumaterialet med de teorier och tidigare forskning kring professioner och professionalisering 
som beskrivits i kapitlet bakgrund, får resultatet ett professionaliseringsperspektiv. Som stöd under 
intervjusituationerna fanns det en intervjumanual så att inte något skulle glömmas bort eller att 
intervjun skulle ”komma på avvägar”. Forskningsfrågorna i sig var utformade efter syftet med 
studien. 

Urvalet av respondenter var inte representativt för alla som deltar i debatten om studie- och 
yrkesvägledare, vilket inte heller var en strävan. På så sätt är reliabiliteten, tillförlitligheten, i antal 
och urval av respondenter inte fullkomlig (Thurén, 2007). Båda författarna var närvarande vid 
samtliga intervjuer och de spelades dessutom in. Anteckningar fördes under intervjuerna.
Intervjufrågorna utformades med forskningsfrågorna som grund för att säkerställa att 
forskningsfrågorna blev besvarade i det empiriska materialet. Intervjufrågorna utformades dels mot 
bakgrund av den litteratur som bearbetats, men även genom att några av de intervjufrågor som 
användes av Utbildningsdepartementet (2008a) under arbetet med skärpta behörighetsregler för 
lärare, omformulerades så att de passade denna studie.

I en intervjusituation är det lätt hänt att samtalet kan bli personligt och att respondenten kan 
uttrycka personliga åsikter, det var av vikt att rikta uppmärksamhet på detta då det var den enskilda
organisationens ståndpunkter och argumenten bakom dessa och inte respondentens egna åsikter 
som var av intresse för studien (Thurén, 2007). Det har förekommit svårigheter när det gäller 
tolkningen av resultatet och det finns en möjlighet att respondenters åsikter och ståndpunkter har 
kunnat misstolkas och förmodats vara organisationens ståndpunkter. Detta kan ha påverka 
reliabiliteten i studien. 

3.7 Etiska ställningstaganden
De forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ställer fyra krav 
på forskningen (HSFR, 1999) och i enlighet med dessa har följande etiska ställningstagande gjorts: 
syftet med studien, att deltagandet var frivilligt samt att informanterna hade rätt att avbryta studien 
närhelst under intervjun om de så önskade skrevs redan i missivbrevet. Detta upprepades även vid 
intervjutillfället och på så sätt tillgodosågs informationskravet. När respondenterna valde att 
medverka och därmed gav sitt samtycke var samtyckeskravet tillgodosett. Intervjuerna spelades in 
med en MP-3 spelare och anteckningar fördes under tiden och konfidentialitetskravet beaktas
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genom att endast spara anteckningar och inspelning tills uppsatsen blivit godkänd av examinator 
och sedan förstöras. Dock kunde respondenterna inte garanteras fullständig anonymitet då det var
elitintervjuer. Eftersom respondenterna inte kunde garanteras anonymitet, skrevs ett kontrakt där 
respondenterna gav tillåtelse att publicera intervjuerna i denna rapport (Kvale, 1997). Beslutet att 
inte presentera respondenterna närmare var medvetet och berodde på att i möjligaste mån tillgodose 
anonymitetskravet. Inspelningarna och anteckningarna förvarades på så sätt att ingen utomstående
hade tillgång till dem, detta informerades respondenterna om. Nyttjandekravet, att uppgifterna 
endast kommer att användas för forskningsändamål informerades respondenterna om före 
respektive intervju.

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata
Det empiriska materialet behandlades på följande sätt: alla intervjuer spelades in med Mp3 spelare 
och anteckningar fördes under samtliga intervjuer. Samtliga intervjuer är transkriberade.

Materialet analyserades med en så kallad helhetsanalys (Holme & Solvang, 1997) och den första 
fasen i denna analysform innebar att olika teman valdes. Detta gjordes utifrån de olika 
forskningsfrågorna och efter genomgång av intervjumaterialet. Den andra fasen innebar att det
valdes olika frågeställningar att arbeta med utifrån de olika temana. Den tredje och sista fasen i 
denna analysform utgjordes av en systematisk analys av intervjuerna, som utgick från de valda 
frågeställningarna. Först gjordes en lodrät analys av varje intervju där forskningsfrågorna 
besvarades. Efter det gjordes en tvärgående analys utifrån de olika teman och frågeställningar som 
valdes att arbeta med.
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4. RESULTAT

Tolkningen av det empiriska materialet i studien sker dels genom sammanfattningar och dels 
genom citat i detta kapitel. Intervjumaterialet är indelat efter respektive organisation som 
respondenten/respondenterna representerar samt tre olika teman, kopplade till forskningsfrågorna. 
Varje redovisning börjar med en kort presentation av respektive organisation som
respondenten/respondenterna representerar. Varje respondent behandlas på samma sätt och 
redovisas var för sig. Samtliga respondenter är utbildade studie- och yrkesvägledare.

4.1 Lärarförbundet
Lärarförbundet är en facklig organisation för lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer samt 
studenter inom detta område. Inom organisationen finns ett antal rådgivande ämnesråd. De utses av 
förbundsstyrelsen utifrån nomineringar av medlemmarna och följer utvecklingen inom ”sitt” 
område. Ämnesrådets ledamöter är förbundets experter inom olika områden. Respondenten i 
intervjun arbetar i Lärarförbundets ämnesråd för studie- och yrkesvägledning4.

4.1.1 Kompetens

Respondentens definition av en behörig studie- och yrkesvägledare för skolverksamheten är den 
som har erlagt examen för yrket eller fått en utländsk utbildning som av högskoleverket blivit 
godkänd som likvärdig. Den viktigaste kompetensen är förhållningssättet, men respondenten anser 
även att förmåga att möta den sökande, samarbetsförmåga och att etiken spelar stor roll. Inom 
skolans värld anser man att studie- och yrkesvägledarnas yrkeskunnande är unikt men inte omöjligt 
för andra att uppnå.

Det är ju i regel en kombination, så att säga, det här med pedagogiken och samtalsteknik, 

kunskap om samhället och skolväsendet. Det är en unik som inga andra yrkesgrupper har, men 

man kan ju inte säga att man inte skulle kunna skaffa sig det på annat sätt, det är ju att ta i.

Inom förbundet ser man inte att det finns behov av någon kompetens som saknas inom yrket men 
att det skulle kunna finnas brister hos yrkesutövande studie- och yrkesvägledarna, men att de flesta 
har den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och att de som är färdigutbildade har de 
kunskaper som behövs inom yrket men att omgivningen inte har kunskap om vad de utbildade 
studie- och yrkesvägledarna kan, efter examen. Detta leder då till att studie- och yrkesvägledare får 
utföra andra arbetsuppgifter än det som utbildningen syftar till. 

…om man inte använder det från början, är det svårt att komma tillbaka sen och utnyttja den 

kompetensen som man från början hade, och skulle kunnat skaffa sig om man utnyttjade det 

från början.

                                                     
4 www.lararforbundet.se
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4.1.2 Auktorisation

Lärarförbundet ställer sig bakom en auktorisation av yrket om det är så att andra yrkesgrupper inom 
skolväsendet blir auktoriserade eller om det blir tvång för att kunna arbeta inom skolan. Hur en 
auktorisation skulle kunna utformas, och vad som skulle krävas, har man inte diskuterat inom 
förbundet. En auktorisation av yrket, ser respondenten, skulle gynna både de yrkesverksamma, 
eleverna och övrig personal på skolan. Det skulle bli en tydligare yrkeskår. I en eventuell debatt 
skulle ämnesrådet ställa sig positiv för en auktorisation och man har svårt att se där, att en eventuell 
auktorisation skulle gälla vägledning utanför skolväsendet. 

Jag tror inte att det kommer att fungera, utan det är bara inom skolans värld, och frågan är om 

det har någon betydelse utanför den kommunala, det är likadant med lärarnas, det är frågan om 

den kommer att ha så stor betydelse utanför de kommunala…

På frågan hur en auktorisation skulle kunna påverka yrket, svarar respondenten att det skulle kunna 
ge yrket en högre status, att det blir tydligare vilket uppdrag man har och att det troligtvis blir bättre 
möjligheter med fortbildning. 

4.1.3 Avgränsningar

Huvuduppgifterna för studie- och yrkesvägledare, ser Lärarförbundet, är samtalet, att hjälpa 
individer med att planera sin framtid. Arbetet handlar om det friska hos individen. Det är också 
dessa arbetsuppgifter som arbetet bör innefatta, studie- och yrkesvägledare bör inte ägna sig åt 
terapeutisk verksamhet. När det gäller utbildningens överensstämmelse med de krav som ställs, har 
förbundet inte tittat närmare på det men man konstaterar att utbildningen på de olika 
utbildningsorterna skiljer sig åt och att det inte finns någon annan utbildning i Sverige som ger 
samma kompetens/kunskap. Respondenten anser att handledare, borde inte den få vara, som inte 
själv fullgjort studie- och yrkesvägledarutbildningen. Studie- och yrkesvägledare borde inte heller 
arbeta med marknadsföring, då studie- och yrkesvägledare ska vara neutrala och fristående från 
skolorna. Orsaken till att många väljer att anställa obehöriga studie- och yrkesvägledare förklarar 
respondenten med utbildningsorternas belägenhet och övertalighet. En förändrad bild skulle kunna 
skapas med en skarpare reglering i Skollagen och även genom en förändring av utbildningen så att 
man som yrkesverksam skulle kunna kombinera vägledararbetet med något annat. Inom förbundet 
vill man ha en annan bild med fler yrkesverksamma utbildade studie- och yrkesvägledare.

Ja, det handlar ju om professionalitet, det handlar om vad eleverna får.

….och jag tror att det också behövs för att ge en likvärdig eller någorlunda likvärdig 

samarbetspartner för andra som har långa utbildningar inom skolan. Då behövs det att man har 

rätt utbildning, så att man kan hävda sitt område så att säga

4.2 Sveriges vägledarförening
Sveriges vägledarförening är en ideell förening som organiserar vägledare som arbetar med studie-
och yrkesvägledning. Den kan bli medlem som ansluter sig till föreningens målsättning. Föreningen 
är med i det Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning (NFSY) och är på så sätt 
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automatiskt ansluten till International Association for Educational and Vocational Guidance 
(IAVEG). Respondenten sitter i föreningens styrelse5.

4.2.1 Kompetens

På frågan om vem som är en behörig studie- och yrkesvägledare, är åsikten den att det är en person 
som har slutfört studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige. Det gäller alla de olika former av 
utbildningar som har funnits under tidens gång. Vilka kompetenser/kunskaper som är viktigast finns 
det ett flertal som anses vara mer eller mindre lika viktiga, samtalet, samla in och kritiskt tolka 
information, förhållningssättet, självkännedom, empatisk förmåga samt de etiska aspekterna. Det är 
också viktigt att förstå att man befinner sig i en skärningspunkt mellan samhälle och individ. De 
specifika kompetenser som studie- och yrkesvägledare besitter, är helheten, en överblick över 
arbetsmarknad, utbildningsväsende och samhällsutveckling.

Det är ju den här helhetsbilden, tycker jag, och den kan ju bli ett bekymmer också, att det kan 

bli lite flackt, att det är för mycket och att vi inte blir betraktade som en tydlig profession, att vi 

liksom håller på med allting.

Respondenten anser att studie- och yrkesvägledaryrket motsvarar de krav på kompetens som finns 
men uttrycker oro för att yrket inte ”hänger med” i samhällsförändringen och berör tanken om mer 
pedagogik i utbildningen.

...att vi blir ett ämne, undervisning i skolan, kunskap om arbetsmarknad, kunskap om 

arbetslivet, kunskap om utbildningarna, och där skulle vi har mer pedagogisk utbildning, så att vi 

kan ha det här som ett ämne i skolan.

Dessutom vill man att utbildningen förlängs för att ge möjlighet till specialisering och fördjupning, 
samt att forskning inom kunskapsområdet ökar. Vilka kompetenser som saknas i yrket säger 
respondenten vara kunskap om den internationella arbetsmarknaden.

4.2.2 Auktorisation

När det gäller auktorisation av yrket, så vill respondenten hellre tala om en legitimation.

Det här med auktorisation kan ju va lite farligt, för det här med auktoriserad låssmed, då är det 

låssmedsföreningen som auktoriserar, i och för sig är det bättre än ingenting, men en 

legitimation bygger på att samhället säger att den här verksamheten, tycker vi, är så pass viktig 

att den ska vi ha regler för, och de som ska hålla på med det ska ha en yrkestitel, och sköter 

man sig inte, då ska man knäppas på näsan på olika sätt.

…i lärarlegitimation, där talar man ju om förskollärare också och då blir det absurt om de ska ha 

en legitimation och vi en auktorisation, jag menar, då blir vi ytterligare ett B-lag. 

Föreningen arbetar aktivt för en eventuell legitimering av yrket genom remissyttrande men även 
genom en diskussion bland medlemmarna när det gäller de etiska riktlinjerna för att på så sätt nå ett 
enat förhållningssätt inom kåren.

Och det skulle jag hoppas att vi skulle orka prata mer med kollegerna om det, och komma ut och 

diskutera de etiska reglerna utifrån att vi då tänker oss att vi ska sträva mot en legitimation. Så 

vi bör ju liksom ha den med oss, för har man inte det , då är det ju liksom ingenting.

                                                     
5 www.vagledarforeningen.org
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Ja, vi diskuterar det här med de fackliga organisationerna. För första gången har vi nu kunnat 

sitta ner alla tre, Lärarnas Riksförbund, Vägledarföreningen och Lärarförbundet. För det knepiga 

kring det här är att vi har två eller tre etiska riktlinjer om jag ska vara riktigt…

Respondenten nämner även vikten av en bra utbildning som är legitim inom yrkeskåren och att det 
är positivt med mastersutbildningen som förväntas starta till hösten 2009.  De som skulle gagnas av 
en auktorisation av yrket är de individer som studie- och yrkesvägledare möter i sitt arbete, det 
skulle vara ett skydd och en trygghet för dem, men föreningen anser även att det skulle skapa en 
bättre förståelse för yrkesrollen, att omgivningen skulle se vikten av arbetet. Föreningen deltar 
gärna i debatten för en legitimation, men ser svårigheter med att nå ut. Föreningen anser att det 
behövs en kvalitetssäkring när det gäller vägledningsarbetet, då det är ett arbete som är så pass 
viktigt och kan se att legitimering av yrket är ett sätt att nå detta. Hur detta system skulle kunna 
utformas, har föreningen inte tagit ställning till men respondenten kan se svårigheter i hanteringen 
av det stora antalet, redan yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. Respondenten ser att en 
legitimering skulle innefatta alla yrkesverksamma, även de som arbetar utanför skolan.

4.2.3 Avgränsningar

De arbetsuppgifter som respondenten ser innefattas i vägledningsarbetet är samtalet, hantera 
relationen mellan valalternativ och självkännedom. Respondenten nämner vikten av att kunna 
avgränsa sig mot lärare samtidigt som man måste kunna ta emot stöd från lärarna då yrkeskåren är 
liten. Avgränsningen mot elevvården ser respondenten, delar yrkeskåren när det gäller det egna 
arbetet kopplat till elevvårdsarbete. Hur väl utbildningen stämmer överens med kraven på studie-
och yrkesvägledararbetet har föreningen inte diskuterat men är av åsikten att den bör förlängas, och 
man ser att det finns liknande utbildningar som ger liknande kompetens och kunskap men inte exakt 
densamma utan respondenten kallar dem för kusiner. Den arbetsuppgift som endast bör utföras av 
utbildade studie- och yrkesvägledare är samtalet, angående om det finns arbetsuppgifter som ingår i 
yrket och som inte borde göra det säger respondenten att det är svårt att säga då det inte finns någon 
tydlig befattningsskrivning, men att många kollegor anser att administration av prao inte hör till de 
arbetsuppgifter som borde ingå. På frågan om orsaken till att många väljer att anställa obehöriga 
studie- och yrkesvägledare svarar respondenten att det kan vara frågan om att få ihop arbetstimmar 
för redan befintlig personal och/eller okunnighet om Skollagen, hos skolledningen samt att det ofta 
handlar om deltidstjänster.

4.3 Högskoleverket
Högskoleverket (HSV) är en myndighet vars syfte är att granska universitets- och 
högskoleutbildningsfrågor. Genom att granska högskolesektorn och genomföra tillsyn av 
universitet kan högskoleverket säkerställa studenternas rättssäkerhet. En annan uppgift som 
högskoleverket har är att bidra till att medverka med underlag som kan hjälpa universitet och 
högskolor att förändra, förbättra och förnya sina verksamheter.6

4.3.1 Kompetens

Enligt respondenten är en behörig studie- och yrkesvägledare den som gått studie- och 
yrkesvägledarprogrammet. Yrkesgruppens specifika kompetens är samtalsförmågan och samtalet,

                                                     
6 www.hsv.se
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vilket man även anser vara den viktigaste kompetensen/kunskapen. På frågan om studie- och 
yrkesvägledare motsvarar de krav på kompetenser som finns idag menade respondenten att det 
troligen är en fråga som högskoleverket inte har någon åsikt om.

Alltså det är ju förmodligen en sådan fråga som knappast högskoleverket, eller det är sådant som 

högskoleverket skulle vara försiktigt att uttala sig om. Men nu har ju Anders Flodström faktiskt 

bara här om dagen fått en artikel publicerad som handlar om just Studie- och yrkesvägledning, 

där han då är kritisk till hur det ser ut. 

Respondenten från HSV har inte heller någon åsikt om det finns kompetenser inom yrket som 
saknas idag. Enligt verket så är studie- och yrkesvägledare en nyckelgrupp och det läggs mycket 
resurser på att rikta information just till studie- och yrkesvägledare, bland annat så har HSV ett 
nyhetsblad som är speciellt framtaget till studie- och yrkesvägledare.

4.3.2 Auktorisation

Respondenten är osäker på om HSV har uttalat sig i frågan om en eventuell auktorisation och säger 
att det inte ligger inom uppdraget för HSV, men säger sedan följande:

…jag tror att i den mån HSV skulle vara med , att då skulle ju vi driva att det ska vara så bra 

kvalitet som möjligt på den studie- och yrkesvägledning som finns i skolan, och ett sånt 

ställningstagande kan ju mycket väl innebära i förlängningen att vi skulle föredra någon form av 

försäkring, att den som, att om skolans studie- och yrkesvägledning ska bli bra bör det kanske 

finnas någon form av krav för att den som är anställd för att syssla med det här , bör ha nån 

slags behörighetsbevis eller vad man nu kallar det. Hur det sen ska se ut i verkligheten, det är 

väl inte alldeles lätt att säga, men att de som sysslar med studie- och yrkesvägledning bör vara 

behöriga, det är väl tämligen klart.

Samtidigt påpekar respondenten att Högskolekanslern fått en artikel publicerad den 19 april i 
Svenska Dagbladet.

I och för sig kan man ju då säga att när kanslern då skriver ett sånt här debattinlägg så är ju det 

då kanske ett sätt att arbeta mot det målet så att säga.

Vem som skulle gagnas av en auktorisation är enligt högskoleverkets mening eleven. Respondenten 
säger också att HSV är av den åsikten att den som arbetar med studie- och yrkesvägledning inte 
absolut måste ha gått studie- och yrkesvägledarutbildningen, det kan vara så att det går att erhålla 
likvärdig kompetens även genom andra utbildningar men säger också att det faktum att det finns så 
många obehöriga som arbetar med dessa frågor tyder på att det behövs någon form av tydligare 
reglering.

4.3.3 Avgränsningar

På HSV finns en medvetenhet om att det i studie- och yrkesvägledaryrket finns många gråzoner 
gentemot andra yrkesgrupper men det ligger inte inom verkets uppdrag att uttala sig om vilka 
arbetsuppgifter studie- och yrkesvägledare skall syssla med. Däremot tycker HSV att endast studie-
och yrkesvägledare borde få arbeta med vägledning och de arbetsuppgifter där kärnkompetensen 
utnyttjas. HSV har nyligen gjort en utvärdering av studie- och yrkesvägledarprogrammen där 
Stockholm och Umeå fick godkänt men Malmö fick kritik, vilket visar HSVs syn på 
utbildningarnas kvalitet vid tillfället. HSV kan inte se att det finns någon annan utbildning som kan 
ge likvärdig kompetens och det faktum att det är en egen yrkesutbildning visar på att den är unik, 
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annars skulle den ju inte finnas. HSV anser att de kärnkompetenser som förvärvas under 
utbildningen mycket väl kan vara användbara även i andra arbeten utanför skolväsendet.

4.4 Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund (LR) är ett yrkesförbund för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare
samt studenter. Studie- och yrkesvägledarna är en intresseförening inom lärarnas riksförbund vars 
syfte är att verka för en utveckling av studie- och yrkesvägledningen, bevaka studie- och 
yrkesvägledarnas arbetsförhållanden och löneutveckling, vara remissinstans för LR samt att aktivt 
delta i LR s rekryteringsarbete. Respondenten sitter i styrelsen för riksförbundets intresseförening 
för studie- och yrkesvägledare7.

4.4.1 Kompetens

En behörig studie- och yrkesvägledare enligt LR är den som gått studie- och 
yrkesvägledarprogrammet eller den tidigare utbildningen på 60 eller 120 poäng. För att arbeta som 
studie- och yrkesvägledare måste man enligt LR vara flexibel, kunna sätta gränser samt våga ta för 
sig. En viktig kompetens som studie- och yrkesvägledare besitter är samtalsmetodiken men också 
att de tack vare sin utbildning kan ”lite om mycket”. Detta gör att de har den specifika förmågan att 
se saker utifrån olika perspektiv. LR anser att utbildningen till studie- och yrkesvägledare bör 
förlängas och riktas mer mot arbetsmarknaden utanför skolan, samt att det ska finnas möjlighet till
profilering inom utbildningen, detta för att säkerställa den professionella vägledningen. De tycker 
dessutom att det i utbildningen ges alldeles för lite kunskap om vuxenutbildning och ungdomar med 
särskilda behov. 

4.4.2 Auktorisation

Vad det gäller studie- och yrkesvägledares auktorisation så är LR för en legitimering av studie- och 
yrkesvägledaryrket.

I nacka kommun kan man ansöka om att bli auktoriserad vägledare och då är det det som är 

behörighet eller det som krävs det är det som står i skollagen, och då betyder ju inte det att du 

behöver ha behörighet som studie- och yrkesvägledare. Så vi vill att det ska vara en legitimation.

Detta är något som förbundet arbetar för genom att svara på remisser, uppvakta politiker och delta i 
debatten genom att publicera olika artiklar. En annan viktigt del är att nå ut med sitt budskap till 
förbundets medlemmar. En legitimation skulle enligt LR gagna eleverna och säkerställa 
rättsäkerheten.

Ja det är ju eleverna som ska garanteras att de ska få en likvärdig studie- och yrkesvägledning. 

Att det blir mer rättssäkert. För som det är nu så kan det ju vara en obehörig studie- och 

yrkesvägledare i och för sig så kan det ju vara. De kan ju vara duktiga, det är ju inte det men det 

är ändå en yrkesexamen. Och då ska man ändå hålla på det, för att det är ju ingen som 

ifrågasätter en sjuksköterska om hon har en annan utbildning.

                                                     
7 www.lr.se
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Genom en legitimation hoppas LR att eleverna skall få en mer likvärdig studie- och 
yrkesvägledning. Förbundet har dock inte diskuterat hur man ska gå tillväga vid utförandet av en 
sådan legitimering eller vilka behörighetskrav som skall finnas för en legitimering. Men de tycker 
att krav på legitimation skall skrivas in i den nya skollagen.

4.4.3 Avgränsningar

Det finns olika uppfattningar bland LR s medlemmar om vilka arbetsuppgifter som ska ingå i 
studie- och yrkesvägledaryrket. LR håller därför på att försöka skriva något slags ramverk men 
detta är svårt eftersom arbetet skiljer sig åt beroende på vilken skolform studie- och 
yrkesvägledaren arbetar i. De allmänna råden om studie- och yrkesorientering som Skolverket 
nyligen gett ut anser LR vara vaga.

Vi tycker att de är vaga. Eller svaga kan man ju säga. Och där är vi ju överens med både 

lärarförbundet och vägledarföreningen att vi egentligen skulle vilja stoppa undan dem. Helt 

enkelt glömma bort dem.

Även om LR inte ställer sig bakom de allmänna råden så uttrycker respondenten att studie- och 
yrkesvägledare måste lära sig att samarbeta med lärare när det gäller arbetet kring studie- och 
yrkesorientering. Samtalen och vägledning är arbetsuppgifter som endast bör få utföras av studie-
och yrkesvägledare. Å ena sidan stämmer utbildningen enligt LR överens med de krav på 
kompetens som en studie- och yrkesvägledare behöver även om respondenten poängterar att 
utbildningen ser olika ut på de olika utbildningsorterna. Å andra sidan anser LR att utbildningen bör 
förlängas för att säkerställa den professionella vägledningen samt att utbildningen bör vinklas mer 
mot arbetsmarknaden och dess snabba utveckling. Det inte finns någon annan utbildning som är 
likvärdig eller kan ge samma kompetenser i dagsläget, säger respondenten. Anledningen till att 
många väljer att anställa obehöriga studie- och yrkesvägledare tror LR beror på att många rektorer 
inte inser vikten av bra studie- och yrkesvägledning samt att det är många deltidstjänster. För att 
ändra på detta vill LR ha starkare styrning i skollagen. LR önskar en mer positiv bild av studie- och 
yrkesvägledning då den fått en hel del kritik under senare år, framförallt inom grundskolan.

Ja, och sen att man höjer statusen, yrkesstatusen, att man får någonting att det blir någonting.

4.5 Skolverket
Skolverket är den myndighet som har ansvaret för förvaltningen av det offentliga skolväsendet, 
förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen samt vuxenutbildningen. Skolverket arbetar för att 
förbättra kvaliteten i kommunernas och skolornas arbete inom detta område.8 Under intervjun med 
Skolverket var det två respondenter närvarande. Ibland turades de om och ibland hjälptes de åt att 
svara på frågorna. Båda respondenterna var väl insatta i frågor som rör studie- och yrkesvägledning. 

4.5.1 Kompetens

På frågan om Skolverkets definition av en behörig studie- och yrkesvägledare finns inget svar att ge
då det inte är reglerat. På frågan om vilken kompetens eller kunskap som är viktigast svarar 
respondenterna att studie- och yrkesvägledning är en kärnuppgift men det ser olika ut beroende på 
vilken skolform man talar om. 

                                                     
8 www.skolverket.se
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Jag tycker vi kan se inom grundskolorna, det är ju vägledarens roll som samordnare, som 

koordinator på skolan, som ansvarar för det här området och givetvis då den speciella, den 

specifika kompetensen när det gäller samtalsmetodik.

…på gymnasiet, där tycker jag, där är det mer en traditionell vägledarroll.

Respondenterna anser att det är viktigt att vägledarna delar med sig av sina kunskaper till lärarna.
När det gäller om vägledarna motsvarar de krav på kompetens som finns på arbetsmarknaden, 
svarar respondenterna att Skolverkets utvärderingar visar på stora brister och att det är ett problem 
att inte studie- och yrkesvägledningen redovisas i kommunernas kvalitetsredovisningar. Detta
resulterar i att Skolverket inte säkert kan uttala sig om vilken kompetens som egentligen behövs. Ett 
behov som finns och som respondenterna ser är att studie- och yrkesvägledare måste kunna är att 
koordinera en verksamhet, samt att driva kvalitetsarbete.

4.5.2 Auktorisation

När det gäller frågan om auktorisation, har Skolverket inte diskuterat frågan, de skulle inte föra en 
sådan debatt och respondenterna antar att det mer är en politisk fråga. Däremot svarar 
respondenterna att vid en eventuell auktorisation, bör den stå för någon sorts lägsta nivå och inte 
innebära någon begränsning. Den kommande mastersutbildningen nämns som en positiv faktor i 
sammanhanget samt att det finns behov av forskning inom området. Respondenterna är inte säkra 
på att en auktorisation per automatik gagnar eleverna utan att det finns andra faktorer som påverkar, 
som till exempel hur kunnig rektor är och även på hur man planerar i kommunen.

4.5.3 Avgränsningar

På frågan som handlar om vilka arbetsuppgifter som innefattas i studie- och yrkesvägledararbetet 
svarar respondenterna att det ser olika ut beroende på vilken skolform man arbetar i, vilket gör att 
det är svårt att svara generellt på frågan. 

Säg att man jobbar inom vuxenutbildningen på en folkhögskola, tillsammans med, nära kopplat 

till missbruksvården, missbrukarvården till exempel, eller en grundläggande vuxenutbildning med 

invandrare och svenskar som har väldigt kort utbildningsbakgrund, alltså ett helt annat arbete än 

att arbeta på en grundskola, eller på en högskola. Det går inte att svara generellt på vilka 

uppgifter man har eller vilka kompetenser man behöver just där, men jag tycker att studie- och 

yrkesvägledarprogrammen är bra , just när… samtalsmetodiken, den beteendevetenskapliga 

grunden och den tvärvetenskapliga kompetensen.

Respondenterna anser att det finns andra utbildningar än studie- och yrkesvägledarutbildningen som 
ger likvärdig kompetens och kan inte svara på om det finns arbetsuppgifter som enbart studie- och 
yrkesvägledare borde få utföra. Skolverket anser att studie- och yrkesvägledare borde ha en mer 
central roll i skolan, vara spindeln i nätet när det gäller studie- och yrkesorienteringen. 

…den måste vara synlig, rollen, och man måste titta, vad är det som är huvudfokus i den här 

skolformen och vad är det för arbetsuppgifter

…så det enda vi kan styra med, det är ju att hävda läroplanen, hävda de allmänna råden, och har 

man inte, följer man inte dem så måste man tala om varför man inte gör det, och att det ändå 

blir samma resultat. Precis så här, kvalitetstänkandet runt. Det kan vi hävda. 

Respondenterna uttrycker att det är av vikt att studie- och yrkesvägledarna tar ansvar för sin egen 
del i kvalitetsarbetet och ser att det i framtiden kommer att innebära att studie- och yrkesvägledarna 



26

måste redovisa resultat i högre utsträckning. Respondenterna säger att man på Skolverket kan se att 
studie- och yrkesvägledare ofta arbetar med anskaffning av praktikplatser samt administration och 
att det är förståeligt då det kan handla om att ”sy ihop” tjänster, men att det är olyckligt att det blir
så. En anledning till att man väljer att anställa obehöriga studie- och yrkesvägledare, tror 
respondenterna kan ha att göra med att olika personer kan ha olika perspektiv när det gäller att se 
nyttan av studie- och yrkesvägledning, respondenterna ser även okunskap som en möjlig förklaring.
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5. ANALYS

I detta kapitel presenteras de tolkningar som gjorts av resultatet av studien.  Det redovisade 
resultatet kommer även att ställas mot den litteratur och forskning som redovisas i kapitel två. 
Redovisningen av analysen kommer att ske under tre rubriker med utgångspunkt från 
forskningsfrågorna. Rubrikerna är kompetens, auktorisation och avgränsningar. Under intervjun 
med Skolverket medverkade två respondenter. I detta kapitel räknas de i sammanställningarna, som 
en, då det är Skolverkets åsikter som efterfrågades och inte de enskilda respondenterna. 

5.1 Kompetens

5.1.1 Kompetens kopplat till utbildningen

När det gäller definitionen på vad som utmärker en behörig studie- och yrkesvägledare, kopplar de 
fyra respondenter som har en åsikt i frågan, begreppet till studie- och yrkesvägledarutbildningen. På 
den punkten stämmer studie- och yrkesvägledaryrket överens med ett av de klassiska kriterierna för 
en profession, en högre, ofta akademisk utbildning (Torstendahl, 1989), vilket också Volotinen 
(2001) angav som en brist när det gällde kunskapsutvecklingen inom arbetsförmedlaryrket. Då 
förlagan av dagens studie- och yrkesvägledarutbildning tillkom i högskolereformen 1977 
(Högskoleverket, 2006), är det mer lämpligt att använda sig av begreppet semiprofession (Hellberg, 
1989), vilket i så fall skulle vara ytterligare ett exempel på ett kvinnodominerat yrke i denna 
kategori. Att det endast finns en formell utbildningsväg till yrket, nämligen studie- och 
yrkesvägledarprogrammet överensstämmer med ett av de kriterier som Hellberg (1989) räknar upp 
för de så kallade L-professionerna, yrken med kunskap om det levande, även att de oftast är 
anställda inom den offentliga sektorn stämmer men yrket avviker när det gäller auktorisationen, 
från de kriterier som Hellberg beskriver som typiska för L-professioner. LR anser att utbildningen 
bör förlängas och riktas mer mot arbetsmarknaden och dess snabba utveckling, även Sveriges 
vägledarförening anser att utbildningen bör förlängas men att det ska ges möjlighet till fördjupning 
och specialisering. Skolverkets respondenter anser att grundutbildningen har innehållsmässig 
kvalitet i när det gäller samtalsmetodik, beteendevetenskaplig grund samt den tvärvetenskapliga 
kompetensen men ser behovet av mastersutbildningen och anser att det bedrivs för lite forskning 
inom området. Att initiera forskning inom området var en orsak till att det tidigare nämnda 
forskningsnätverket skapades. Nätverket är ett typexempel på en sammanslutning som endast 
arbetar för att utveckla den professionella kunskapen vilket är vanligt förekommande inom en 
profession (Abbott, 1988).

5.1.2 Specifika kompetenser

HSV anser att endast studie- och yrkesvägledare ”har samtalsmetodiken” och det anser man också, 
är den viktigaste kompetensen. HSV anser inte att det finns någon utbildning i dagsläget som ger 
likvärdig kompetens, men uttrycker att det kan vara farligt att fastna i tanken om att det inte skulle 
kunna gå att erhålla likvärdig kompetens på annat sätt.  Sveriges vägledarförening anser att studie-
och yrkesvägledarnas specifika kompetens rör helhetssynen, en studie- och yrkesvägledare är en 
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person som har fått kunskap om det mesta, men nämner inte denna förmåga bland de kunskaper och
kompetenser som är viktigast. Sveriges vägledarförening anser att det inte finns någon annan 
utbildning som ger likvärdig kompetens, men att det finns utbildningar som har liknande innehåll, 
så kallade ”kusiner”. Även LR ser studie- och yrkesvägledarnas förmåga att se helheten från olika 
perspektiv som en specifik kompetens men anser att samtalsmetodiken är den viktigaste 
kompetensen. LR anser inte att det finns någon utbildning som ger likvärdig kompetens. 
Lärarförbundet ser att det finns specifika kompetenser som studie- och yrkesvägledare är ensamma 
om att besitta, inom skolväsendet, och det är kombinationen av pedagogik och samtalsmetodik samt 
kunskap om samhället och skolväsendet. Förhållningssättet anser Lärarförbundet, är den viktigaste 
kompetensen. Åsikten är att det inte finns någon utbildning som ger likvärdig kompetens men att 
man inte kan utesluta att man skulle kunna skaffa sig den på annat sätt. Skolverket är av åsikten att 
det är samtalsmetodiken som är specifik för studie- och yrkesvägledare och att det är beroende på 
vilken skolform man arbetar inom som avgör vilken ytterligare kompetens som är viktigast. 
Skolverket anser att det finns andra utbildningar som ger likvärdig kompetens, men nämner inte 
vilken eller vilka det skulle kunna vara. Den specifika kompetens som de båda fackförbunden samt 
Sveriges vägledarförening ser att yrkesgruppens har, helhetsperspektiv över både 
utbildningsväsendet och samhället kan enligt Brantes (1989) teori användas i det arbete som Brante 
nämner att professionella grupper kan göra, nämligen att arbeta för att realisera samhällets mål. 
Enligt Brantes definition skulle studie- och yrkesvägledaryrket kunna definieras som en av 
(välfärds)statens professioner (Brante, 1989), och de samhällsmål som yrkesgruppen (inom 
skolväsendet) i sådana fall skulle arbeta för att realisera är definierade i olika styrmedel som 
yrkesgruppen arbetar utifrån, som Skollagen och Läroplaner. 

5.1.3 Önskvärd kompetens

Högskoleverket uttrycker ingen åsikt om studie- och yrkesvägledare motsvarar de krav på 
kompetens som finns idag eller om det finns någon kompetens som saknas inom yrket. Skolverket 
har svårt att uttala sig om studie- och yrkesvägledare motsvarar de krav på kompetens som finns då 
kommunerna inte redovisar verksamheten i sina kvalitetsundersökningar, men Skolverkets 
utvärderingar visar på stora brister. Den kompetens som saknas handlar om att studie- och 
yrkesvägledare måste kunna driva utvecklingsarbete kring den egna kvaliteten på verksamheten. 
Lärarförbundet anser inte att det finns någon viss kompetens som saknas inom yrket men att det 
inom yrkesgruppen skulle kunna vara brist på kompetens, men nämner ingen specifik kompetens. 
Sveriges vägledarförening anser att yrkesgruppen motsvarar de krav på kompetens som finns idag 
men uttrycker osäkerhet inför om den kommer att göra det i framtiden Kompetens som saknas är 
kunskap om den internationella arbetsmarknaden. LR anser att kompetens och kunskap om den 
snabba samhällsutvecklingen bör säkerställas med hjälp av att studie- och 
yrkesvägledarprogrammet förlängs och vinklas mot detta område. De förändringar på 
arbetsmarknaden och globaliseringens effekter som LR och Sveriges vägledarförening nämner som 
faktorer som kan påverka yrkesgruppens kompetensnivå kan kopplas till den relation mellan de 
professionella och deras arbetsuppgifter som Abbott (1988) tar upp i sin teori. Svårigheterna för de 
professionella, i det här fallet studie- och yrkesvägledarna, är de förändringar som sker utanför den 
egna kontrollen. Yrkesgruppen kan inte stoppa samhällsutvecklingen utan ser möjligheten till att i 
förtid förhindra en eventuell framtida brist hos yrkesgruppen, genom en kompensation på 
utbildningsområdet, vilket Abbott också nämner som ett sätt att upprätthålla en professions 
jurisdiktion, den akademiska kunskapens makt. 
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5.2 Auktorisation

5.2.1 Auktorisation/ Legitimation

När det gäller auktorisationsfrågan i denna studie är endast en av respondenterna (Lärarförbundet) 
för en auktorisation av studie- och yrkesvägledaryrket. Däremot är LR och Sveriges 
vägledarförening för en legitimering av studie- och yrkesvägledaryrket. Skolverket och HSV vill 
inte yttra sig i denna fråga då det inte ligger inom ramen för deras uppdrag. Däremot är HSV för en 
tydligare reglering, och respondenten refererar till en artikel som Högskolekanslern Anders 
Flodström nyligen fått publicerad i Svenska Dagbladet (”Sverige saknar”, 2009), där kanslern 
förespråkar en tydligare reglering. Auktorisation och legitimation är det formella beviset på att en 
person har de expertförmågor som auktoriteten grundar sig på (Beckman, 1989). LR har nyligen 
ändrat sin ståndpunkt om auktorisation till att de är specifikt för en legitimation. Respondenten 
nämner Nacka kommun som ett exempel där kommunen redan infört auktorisation, enligt denna 
modell kan den som redan arbetar som studie- och yrkesvägledare bli auktoriserad utan att ha 
adekvat utbildning. Sveriges vägledarförening drar även de en parallell med låssmeder där det är 
den egna yrkesorganisationen som utfärdar auktorisationen. En legitimation skulle innebära att 
staten tycker att denna verksamhet är så pass viktig att den skall regleras med en yrkestitel. Alla 
respondenterna förutom Skolverket, är eniga om att eleverna är de som skulle gynnas av en 
eventuell legitimation av studie- och yrkesvägledaryrket. Sveriges vägledarförening hävdar även att 
en legitimering inte bara är till nytta för eleverna utan alla som får vägledning, studie- och 
yrkesvägledarna själva och även samhället i stort. Skolverket vill inte yttra sig i denna fråga, 
eftersom detta inte är reglerat.

Lärarförbundet tror att en legitimering eventuellt kan höja yrkets status och detta är även något som 
LR påpekar, att det vore önskvärt att statusen för studie- och yrkesvägledaryrket höjs. De båda 
fackförbunden och Sveriges Vägledarförening arbetar aktivt för en legitimering av yrket, genom att 
svara på remisser, uppvakta politiker, nå ut till sina medlemmar samt genom att försöka publicera 
artiklar i olika tidskrifter. HSV säger att om de skulle medverka i en sådan debatt så skulle det 
handla om att säkerställa kvalitén för god studie- och yrkesvägledning och att detta på sikt mycket 
väl skulle kunna innebära någon form utav reglering eller behörighetsbevis. Skolverket ser inte att 
de i en debatt skulle ha några åsikter utan menar att detta snarare är en fråga för politiker att ta 
ställning till. De tre organisationer som arbetar aktivt för en auktorisation/legitimation är också de 
vars medlemmar skulle kunna gynnas av en auktorisation/legitimation i form av högre status.

Beckman väljer att benämna professioner som en grupp av experter. Dessa experter gör anspråk på 
ledarskap, status och autonomi grundad på professionell auktoritet. Professionell auktoritet innebär 
inte att klienten måste följa expertens råd men innebär en tilltro till expertens expertis, detta till 
skillnad mot den auktoritet som nämndes i samband med studien av arbetsförmedlaryrket som är 
baserad på regler (Volotinen, 2001). Den professionella auktoriteten är prestationsbaserad i sin 
form (Beckman, 1989). Om yrkesgruppen inte motsvarar de förväntningar som finns på 
yrkesgruppen när det gäller prestation, borde således auktoriteten sjunka. Detta skulle innebära att 
yrkesgruppen inte längre är tilltrodd som expert inom sitt yrkesområde. De faktorer i studien som 
pekar åt det hållet är de utvärderingar Skolverket utfört, och nämner i studien, som visar på stora 
brister inom yrkesområdet. Även HSVs utvärdering av de olika studie- och 
yrkesvägledarprogrammen som visar på brister i utbildningen, kan tolkas som en ytterligare faktor 
som skulle kunna påverka yrkesgruppen som tilltrodd expertis på ett negativt sätt. 
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I dagsläget har yrkeskåren tre olika etiska regler, Lärarförbundet följer lärarnas etiska regler,
Sveriges vägledarförening har tagit fram egna etiska riktlinjer och LR har även de tagit fram egna 
etiska regler. I dagarna har nyligen samtal påbörjats om att försöka komma fram till en gemensam 
för yrkeskåren etisk deklaration (”Brinner staten” , 2009).

Skillnaden mellan fackliga och professionella organisationer är att fackliga organisationer strävar 
efter styrka i förhandlingar med motparter om de arbetsmässiga villkoren medan professionella 
organisationer strävar efter att i första hand få kontroll över det egna kunskaps och yrkesområdet. 
När dessa intressen blandas i en organisation kan det påverka yrket negativt speciellt om de fackliga 
och de professionella organisationerna inte drar åt samma håll. Selander kallar dessa organisationer 
för ”hybridorganisationer” (Selander, 1989). De respondenter som representerar de fackliga 
organisationerna är medlemmar i de speciella avdelningar som arbetar med studie- och 
yrkesvägledningsfrågor och det arbete och de frågor som behandlas i den delen av organisationerna 
är inte garanterade att bli behandlade inom organisationen i övrigt. 

5.2.2 Kriterier för en profession.

Abrahamsson har i Professionaliseringsfällan (1986) lyft fram tre grundläggande kriterier för vad 
som utmärker en profession. Dessa är att medlemmarna i professionen behärskar en till yrket 
kopplad teori, denna teori utgör en viktig förutsättning för medlemmarnas sammanhållning, att 
medlemmarna har etiska normer samt att det finns en kåranda. Denna kåranda växer ofta fram ur 
den utbildning som är kopplad till professionen där studenterna skolas in i värderingar och attityder 
som är förenliga med utövandet av yrket (Abrahamsson, 1986). Sveriges Vägledarförening påpekar 
att om yrket skall legitimeras så är det viktigt med en bra utbildning och att det skall finnas en etisk 
deklaration och inte tre olika. Detta kan ses i riktning mot att uppfylla de kriterier som 
Abrahamsson ställer upp.

5.3 Avgränsning mot andra yrkesgrupper

5.3.1 Studie- och yrkesvägledares arbetsuppgifter

Sedan början av 80-talet har studie- och yrkesvägledaryrket i Sverige riktat in sig mer på 
vägledning, gruppvägledning och samtal med enskilda individer. Intresset för vägledningsmetodik 
har också stadigt ökat. Samtliga respondenter nämner samtalet som studie- och yrkesvägledares 
huvudarbetsuppgift. Fyra av fem respondenter tycker att samtalet endast bör utföras av utbildade 
studie- och yrkesvägledare och att det bör finnas en tydligare reglering i Skollagen om vem som 
skall få utföra dessa arbetsuppgifter. Skolverket har ingen åsikt i frågan. 

När det gäller Selanders användning och åtskillnad på de båda begreppen professionalisering och 
förvetenskapligande (1989), visade hans studie att studie- och yrkesvägledare strävade efter status 
och kontroll över sitt eget kunskaps- och yrkesområde vilket tyder på professionaliseringssträvande.
70-talet var en turbulent tid då studie- och yrkesvägledaryrket fick mycket kritik och genomgick 
många organisatoriska förändringar. Att rikta in sig på vägledningen och det enskilda samtalet kan 
ha varit ett sätt för studie- och yrkesvägledarna att försöka få monopol över sitt eget kunskaps- och 
yrkesområde. Detta resultat visar att studie- och yrkesvägledaryrkets starka koppling till 
vägledningssamtalet genom samtalsmetodiken, även idag är en betydande faktor som en eventuell 
framtida auktorisation skulle kunna utgå ifrån. Detta resultat tillsammans med det tidigare 
redovisade materialet om att fyra av fem respondenter förbinder begreppet ”behörig studie- och 
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yrkesvägledare” till studie- och yrkesvägledarutbildningen, visar på de strategier för ”closure” som 
både Hellberg (1989) och Åmark (1989) beskriver, och kan kopplas till studie- och 
yrkesvägledaryrkets professionalisering. I detta yrke handlar det om att samtalet endast ska utföras 
av studie- och yrkesvägledare och endast de som har studie- och yrkesvägledarutbildning, i någon 
form, ska vara behöriga. I denna studie ser vi även tendenser som pekar mot ett strävande efter 
förvetenskapligande av yrket, strävande efter kunskapen i sig, dels genom uttalande i intervjuerna 
Sveriges vägledarförenings och Lärarförbundets önskan om förlängd utbildning och fördjupade 
kunskaper, samt det två år gamla Forskningsnätverket. Dock kan man ställa frågan om det endast är 
kunskap i sig man strävar efter eller om den önskade kunskapen även är tänkt att användas som ett 
medel för att nå ökad status för yrket.

5.3.2 Avgränsningar 

Samtliga fem respondenter är medvetna om att det finns gråzoner där studie- och yrkesvägledare 
ibland kommer in på arbetsområden som inte direkt är kopplade till studie- och yrkesvägledaryrket 
men varken HSV eller Skolverket vill uttala sig om detta, utan väljer att endast nämna att de känner 
till att det förekommer. Exempel på arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledare inte bör ägna 
sig åt enligt Lärarförbundet är marknadsföring och administration samt beslutsfattande som 
egentligen ligger inom rektorns ansvarsområde. Lärarförbundet påpekar hur viktigt det är att studie-
och yrkesvägledare är neutrala, och inte försöker att påverka elever till att välja en speciell skola. 
Både Sveriges vägledarförening och LR nämner arbetet kring anskaffning och administrationen av 
praoplatser som ett arbetsområde som studie- och yrkesvägledare inte bör syssla med. Sveriges 
vägledarförening nämner också att kåren är delad i sina åsikter om huruvida studie- och 
yrkesvägledare skall vara involverade i elevvårdsarbetet eller inte. Lärarförbundet nämner även de 
att det är viktigt att studie- och yrkesvägledare arbetar med det friska hos individen.

5.3.3 Jurisdiktion

Inom skolväsendet finns det många obehöriga som arbetar som studie- och yrkesvägledare vilket 
fyra av fem respondenter bekräftar, respondenterna tror att detta delvis beror på en okunskap om 
studie- och yrkesvägledning och styrdokumenten hos skolledare samt problem att få ihop timmar 
till heltidstjänster på små skolor. Då blir lösningen istället att ”sy ihop tjänster” och exempelvis 
fylla ut en lärares tjänst med några timmar studie- och yrkesvägledning.  Abbott kallar länken 
mellan professionen och dess arbetsuppgifter för jurisdiktion, när en profession gör anspråk på en 
annans professions jurisdiktion leder det till att professionen förändras. Detta i sin tur kan då 
påverka andra professioner (Abbott, 1988). Studie- och yrkesorientering inom skolväsendet handlar 
till stor del om att informera. Fyra av fem respondenter nämner att lärare och studie- och 
yrkesvägledare måste samarbeta mer. Sveriges vägledarförening anser dessutom att studie- och 
yrkesorientering borde bli ett eget ämne vilket skulle kräva mer pedagogik i studie- och 
yrkesvägledarutbildningen så att studie- och yrkesvägledarna får den kompetens som krävs för att 
undervisa. Detta skulle enligt vår tolkning innebära en otydlig gränsdragning mellan studie- och 
yrkesvägledaryrket och läraryrket. Enligt Abbott (1988) är det just kontroll över arbetet som gör att 
professioner hamnar i konflikt med varandra och gör deras historier beroende av varandra. Enligt 
Abbott finns det fem olika sätt att lösa konflikter kring jurisdiktion, ett av sätten är att låta en 
profession få en rådgivande roll över vissa arbetsområden. Enligt Skolverket är det viktigt att 
studie- och yrkesvägledare delar med sig av sina kunskaper till andra yrkesgrupper inom 
skolväsendet, studie- och yrkesvägledare skall fungera som ”spindeln i nätet” kring 
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yrkesorienteringsfrågor och inta en mer koordinerande roll. Detta skulle kunna vara ett sätt enligt 
Abbotts teori att lösa jurisdiktion mellan lärare och studie- och yrkesvägledare.

Om man tolkar materialet i denna studie efter de kriterier som Westerlund (1986) ställt upp för att 
visa hur långt en profession kommit i sina professionaliseringssträvanden, visar det att på alla 
punkter det vill säga teori och forskning, en professionell auktoritet i förhållande till samhälle och 
klienter, en officiell auktorisation samt etiska riktlinjer, finns det arbete kvar att göra för att yrket 
ska kunna sägas vara professionaliserat, även om studien visar på att det sker framsteg och flera 
aktörer arbetar för att föra yrkesgruppen framåt i professionaliseringsprocessen. 
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6. SLUTSATSER

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras av det resultat som framkommit under 
intervjuerna. Slutsatserna redovisas under respektive forskningsfråga.

6.1 Vilka specifika kompetenser ser utvalda
aktörer, med koppling till studie- och 
yrkesvägledaryrket, att studie- och 
yrkesvägledare besitter?
De specifika kompetenser som de olika aktörerna ser att studie- och yrkesvägledare besitter är 
kunskap och förmåga att genomföra vägledningssamtal, enskilt eller i grupp och att dessa bygger på 
samtalsmetodik samt denna kunskap i kombination med pedagogiska kunskaper. Dessutom ser 
respondenterna att studie- och yrkesvägledare har en specifik kompetens när det gäller 
kombinationen av kunskap om samhället och skolväsendet, ett helhetsperspektiv.

Det vi kan se från resultatet av studien visar att olika aktörer ser att studie- och yrkesvägledare 
besitter specifika kompetenser, de är däremot inte eniga om vilka dessa kompetenser är.

6.2 Hur argumenterar utvalda aktörer, med 
koppling till studie- och yrkesvägledaryrket, för 
eller emot en auktorisation av studie- och 
yrkesvägledaryrket?
När det gäller åsikten för en auktorisation är argumentet att om lärarna ska legitimeras är det 
självklart att även studie- och yrkesvägledarna ska legitimeras. När tyngdpunkten läggs på 
legitimation, förekommer olika argument och de är att det är en viktig verksamhet som berör den 
enskilde individen, att det är strängare krav för en legitimering än för en auktorisation samt att om 
lärarna ska legitimeras så bör även studie- och yrkesvägledarna göra det.

I de fall ingen åsikt förs fram är argumentet att det inte förs en sådan debatt eller diskussion (inom 
den egna organisationen) samt att det är en fråga man nog inte uttalat sig om, men att man nog kan 
dra den slutsatsen att det skulle vara att föredra någon garanti för att de som arbetar med studie- och 
yrkesvägledning är behöriga, men inte nödvändigtvis genom certifikation eller legitimation. 
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6.3 Hur ser utvalda aktörer, med koppling till 
studie- och yrkesvägledaryrket, att 
avgränsningen av yrket gentemot andra 
yrkesgrupper ser ut?
En arbetsuppgift som olika aktörer anser att endast utbildade studie- och yrkesvägledare borde 
utföra är vägledningssamtal, även att få vara handledare till praktikanter under studie- och 
yrkesvägledarutbildning är en arbetsuppgift som endast utbildade studie- och yrkesvägledare borde 
få utföra.

Exempel på arbetsuppgifter som inte studie- och yrkesvägledare borde ägna sig åt, enligt vissa 
aktörer, är beslutsfattande i frågor som är inom rektors arbetsområde, marknadsföring, 
administrering samt anskaffning och administrering av praoplatser.

Sammanfattning

Den slutsats man kan dra av studien är att fackförbunden och Sveriges vägledarförening arbetar för 
professionalisering av studie- och yrkesvägledaryrket men utan en gemensam strategi. De statliga 
myndigheterna tar inte del i detta arbete. Yrket är i en professionaliseringsprocess och har kommit 
olika långt inom olika områden i denna process.
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7. DISKUSSION

Diskussionskapitlet är uppdelat under tre rubriker. Dessa är resultatdiskussion, metoddiskussion 
samt framtidsdiskussion. 

7.1 Resultatdiskussion
Studie- och yrkesvägledaryrkets professionaliseringsprocess är intressant ur flera aspekter som 
redovisats under kapitlet Inledning. Resultatet visar att de olika aktörerna anser att studie- och 
yrkesvägledning av hög kvalitet är viktigt men det finns olika åsikter och ståndpunkter när det 
gäller vad som efterfrågas av de yrkesverksamma, vilket innehåll arbetet ska ha samt vilken 
riktning det bör ta i framtiden. Alla organisationer i studien har olika arbetsområden och olika 
uppdrag och det kan vara en anledning till att resultatet är ”spretigt”. Att vi fick så olika svar från 
de olika respondenterna samt att de emellanåt verkar utgå från sig själva, och sina egna åsikter, 
skulle kunna vara ett tecken på en hög autonomi i yrket, vilket är ett av de klassiska kriterierna för 
en profession. Det skulle också kunna vara så att det inte alls är ett tecken på autonomi utan mer 
beror på att yrkesrollen är otydlig. Resultatet vi fått av denna studie tolkar vi som att det är den 
otydliga yrkesrollen som har lett till att svaren blev så olika under intervjuerna samt att 
organisationerna är så olika varandra både i form och i uppdrag. Aktörernas skilda åsikter i olika 
frågor tror vi kan påverka studie- och yrkesvägledaryrkets professionaliseringsprocess negativt på 
så sätt att det inte finns gemensamma ståndpunkter att utgå från för de aktörer som arbetar för en 
professionalisering.

Valet av forskningsfrågor ser vi som tillfredsställande och överensstämmande med syftet av 
studien. De täcker in en stor del av professionaliseringsbegreppets beståndsdelar och är med tanke 
på tidsramen för studien lämpliga i antal.

Vilken vikt det har för resultatet att samtliga respondenter är utbildade studie- och yrkesvägledare 
kan vi inte avgöra. Tydligt är dock att samtliga respondenter har sin egen personliga erfarenhet och 
koppling till yrket vilket kan ha påverkat reliabiliteten i studien. I vilken utsträckning det i så fall 
kan röra sig om, har vi svårt att avgöra. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är att vi, vid 
en fråga under intervjuerna, valde att visa den del av högskoleförordningen som beskriver vad 
studenter förväntas kunna vid en examination av studie- och yrkesvägledarprogrammet. 
Anledningen till att vi tog beslutet att visa den var att inspirera respondenterna och att det skulle 
sätta igång tankarna, vilket vi också uppfattar att det gjorde. Vi uppfattar inte att det var avgörande
för de svar som respondenterna gav på frågan.

Det resultat som framkom i den empiriska delen av studien stödjer ett flertal av de professions- och 
professionaliseringsteorier som beskrivs under kapitlet Bakgrund och visar att yrket är i en 
professionaliseringsprocess, men studien kan inte tydligt visa hur långt yrket har kommit i denna 
process. Studien visar på ett resultat liknande det som framkom i studien av arbetsförmedlaryrket 
(Volotinen, 2001), nämligen att yrkesgruppen, beroende på vilket område man studerar, har kommit 
olika långt i professionaliseringen. Detta tyder på att resultatet i studien är tillförlitligt då liknande 
resultat framkommit i tidigare studier. 
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Det som studien kan tillföra är en bild av hur olika aktörer kan ha olika ståndpunkter om ett yrkes 
professionaliseringsprocess. Studien kan även ge en bild av var studie- och yrkesvägledaryrket är i 
sin professionaliseringsprocess. 

7.2 Metoddiskussion
Den valda kvalitativa metoden med elitintervjuer upplever vi som ett adekvat val på det sättet att vi 
fick tillfälle att ställa frågor och be om förklaringar till olika ståndpunkter på ett sätt som vi inte 
hade kunnat göra om vi hade valt en kvantitativ metod med enkäter eller om vi valt att genomföra 
enbart en litteraturstudie. Vi ser dock att en litteraturstudie skulle ha kunnat vara möjlig om vi 
endast hade velat beskriva aktörernas ståndpunkter men då vi var intresserade av att få en djupare 
förståelse för och argumenten bakom ståndpunkterna valde vi att genomföra semistrukturerade 
elitintervjuer. 

Det var inte mängden data vi ville erhålla utan just dessa olika aktörers ståndpunkter. Då vi valt att 
utgå ifrån vissa förutbestämda teman var semistrukturerade intervjuer den metod som passade bäst 
för ändamålet. Valet av semistrukturerade intervjuer gav oss möjligheten att förtydliga och gå in 
djupare i de fall det var något vi undrade över genom att gå in i en djupare dialog med respondenten 
(May, 2001). Det var också en fördel på så sätt att vi kunde förklara för respondenterna om det var 
något i frågeställningarna som var oklart. Svårigheten med elitintervjuer var att det krävdes en 
gedigen litteraturgenomgång av oss författare då det är viktigt att vara väl påläst i ämnet vid 
elitintervjuer. Vid en av intervjuerna dök det upp två respondenter istället för en vilket vi upplever 
har försvårat tolkningen av intervjumaterialet. En annan problematik som vi upplever kring just 
elitintervjuer är att det ibland har varit svårt att tolka vad som är respondentens egen åsikt och vad 
som är organisationens ståndpunkt, då respondenterna ofta utgick från sig själva. I de fall vi varit 
osäkra har vi frågat en extra gång för att försäkra oss om att det är organisationens åsikter och inte 
respondentens egna för att säkra reliabiliteten i det empiriska materialet. Dock ser vi i efterhand att 
detta ändå har varit problematiskt. Under studiens gång har syftet ändrats vilket inte är ovanligt i 
kvalitativa studier. Detta har inte påverkat det empiriska materialets relevans för studien. 

Valet av organisationer var i detta fall organisationer som har en koppling till studie- och 
yrkesvägledaryrket och i efterhand ser vi att det var något problematiskt att ställa samma frågor till 
samtliga organisationer då olika organisationer fokuserar på olika frågor. Den teoretiska 
utgångspunkten som bestod av professions- och professionaliseringsteorier var för oss ett nytt 
kunskapsområde vilket har varit mer tidskrävande än vi från början räknat med, men då syftet är att 
beskriva olika aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrket, ur ett professionaliseringsperspektiv, 
ser vi inte att vi skulle kunna grunda denna studie på en annan teoretisk ansats än just denna. Det 
intressanta i denna studie har för oss varit att koppla utvalda teman i förhållande till ett 
professionaliserings perspektiv. 

7.3 Framtidsdiskussion
Intressant för en framtida forskning vore att undersöka andra delar av studie- och 
yrkesvägledaryrkets professionaliseringsprocess som till exempel vilken roll spelar det i 
sammanhanget att yrket är kvinnodominerat? Finns det mansdominerade yrken som är jämförbara 
och hur ser i så fall deras professionaliseringsprocess ut? En annan aspekt som är intressant och 
som eventuellt kan kopplas till att det är ett kvinnodominerat yrke är yrkets status och hur det 
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påverkar professionaliseringsprocessen. Hur yrkets status är i jämförelse med lärarnas status kan 
också det vara intressant att undersöka.

En fråga som dykt upp under studien och som är intressant för framtiden är kvalitetsredovisning 
och kvalitetssäkring av studie- och yrkesvägledning. Hur man kan arbeta för att visa på resultat av 
studie- och yrkesvägledararbetet. Inom området finns flera frågeställningar som till exempel vad är 
ett gott resultat, och går det överhuvudtaget att mäta?

En annan fråga som vore intressant för framtida forskning kan vara att studera olika styrdokument 
och analysera användningen av begreppen studie- och yrkesvägledning samt studie- och 
yrkesorientering, vad de menar som utformar dokumenten, med begreppen och finns det behov av 
en tydligare begreppsförklaring? Det som kan uppfattas som otydligt är att det finns en utbildning 
för studie- och yrkesvägledare men studie- och yrkesorienteringen är en fråga för alla som arbetar 
inom skolan. Hur blir det tydligt för alla som arbetar inom skolan vad det är som är studie- och 
yrkesvägledarens arbetsuppgifter och vad är det som förväntas av alla andra när det gäller studie-
och yrkesorienteringen? Återigen handlar det om otydligheten i arbetsrollen för studie- och 
yrkesvägledare.
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BILAGOR

Bilaga 1 Intervjumanual

Kompetens

Hur skulle ni beskriva en behörig Studie- och Yrkesvägledare?

Vilken kompetens/kunskap är viktigast? (Visa examensförordningen).

Finns det specifika kompetenser som endast studie- och yrkesvägledare besitter?

Motsvarar studie- och yrkesvägledare det krav på kompetens som finns?

Finns det behov av viss kompetens i yrket som saknas idag?

Auktorisation

Vad tänker ni kring en eventuell auktorisation utav studie- och yrkesvägledare? (Behövs det?)

Om positiv på fråga 1: Arbetar eller kommer ni att arbeta aktivt för en eventuell auktorisation inom 
den närmaste framtiden?

Vem skulle gagnas av en auktorisation av studie- och yrkesvägledaryrket?

Hur ser ni på er roll i en eventuell debatt för eller emot en auktorisation av studie- och 
yrkesvägledaryrket?

Varför har ni intagit den ställning ni har?

Har ni några idéer hur ett system för auktorisation av studie- och yrkesvägledare skulle kunna
utformas?

Vilka krav på den enskilde vägledaren borde ställas för en eventuell auktorisation?

I examensförordningen står det att studie- och yrkesvägledarutbildningen i huvudsak ska riktas mot 
yrkesutövning inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Hur kan det påverka en 
eventuell auktorisation, då det finns en arbetsmarknad utanför skolväsendet t ex 
arbetsförmedlingen, inom rehabilitering m.m.? 

Hur skulle en auktorisation kunna påverka yrket? (Denna fråga ställs i mån av tid).



Avgränsning mot andra yrkesgrupper

Vilka arbetsuppgifter innefattas i studie- och yrkesvägledararbetet?

Vilka arbetsuppgifter bör det innefatta?

Hur väl stämmer utbildningen överens med dessa krav?

Finns det andra utbildningar som ger likvärdig kompetens /kunskap?

Finns det arbetsuppgifter som enbart utbildade studie- och yrkesvägledare borde få utföra? Vilka?

Finns det arbetsuppgifter som ingår i arbetet idag som inte borde ingå, i så fall vilka och varför?

Vad tror ni är orsaken till att många väljer att anställa ”obehöriga” studie- och yrkesvägledare?

Hur skulle det kunna förändras?

Vill ni ha en annorlunda bild?

Varför? Varför inte?



Bilaga 2 Missivbrev

Hej.
Vi är två studenter som går det sista året på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms 
universitet. Vi skall nu skriva vår C-uppsats som handlar om studie- och yrkesvägledares auktoritet, 
status och avgränsningar mot andra yrkesgrupper ur ett professionaliseringsperspektiv. Vårt intresse 
för detta väcktes ur den pågående debatten om legitimering av läraryrket. För att genomföra denna 
studie vill vi genomföra intervjuer med representanter från organisationer som har koppling till 
studie- och yrkesvägledaryrket. Det är därför vi kontaktar er. Vi skulle vara väldigt tacksamma ifall 
ni har möjlighet att ställa upp på en intervju på ca 45 minuter under vecka 16, 17eller 18. Vi 
kommer att höra av oss till er per telefon under vecka 15 eller 16.
Vi följer de forskningsetiska principerna för samhällsvetenskaplig forskning, men då vi har för 
avsikt i vår undersökning att presentera olika organisationers ståndpunkter i olika frågor rörande 
studie- och yrkesvägledarprofessionen kan vi ej garantera fullständig anonymitet. Vi kommer dock 
inte att namnge någon enskild person, utan referera till organisationen som helhet. För att underlätta 
vårt arbete kommer intervjun att spelas in på MP-3 såvida ni inte motsätter er detta. 
Vi hoppas att ni har möjlighet att ställa upp för en intervju då det skulle vara väldigt värdefullt för 
vår studie. Ni är välkommen att höra av er till någon av oss om det är något ni undrar över.

Med vänliga hälsningar 

Nina Holmsten tel: 070-939 39 20

Jeannette Lehninger tel: 070-741 48 90



Bilaga 3 
Kontrakt

Jag ger min tillåtelse till att Nina Holmsten och Jeannette Lehninger får använda dagens intervju i 

sin kommande C-uppsats, vars syfte är att beskriva studie- och yrkesvägledaryrkets status, 

auktoritet och avgränsningar ur ett professionaliseringsperspektiv.

Jag är medveten om att total anonymitet inte kan garanteras.

Datum                                         Ort                                                              Underskrift                                            



Bilaga 4

Högskoleförordningen 1993:100 (bilaga 2)

Kunskap och förståelse

För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kännedom om aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sambandets betydelse för yrkesutövningen,

- visa insikt i barns, ungdomars och vuxnas utveckling och lärande samt om individers och 

gruppers val och socialisation i ett perspektiv av livslångt lärande,

- visa kunskap om utbildning, arbetsliv och samhällsutveckling såväl nationellt som 

internationellt, och

- visa insikt om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesvalssituationen samt 

på arbetsmarknaden.

Färdighet och förmåga

För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten

- visa förmåga att bidra till att förverkliga målen för det offentliga skolväsendet,

- visa förmåga att analysera och förstå individers och gruppers studie- och yrkesval samt utifrån 

denna förmåga identifiera deras behov av stöd och utveckling,

- visa förmåga att tillämpa olika teorier och metoder för vägledning utifrån individers och 

gruppers behov,

- visa förmåga att inom sitt verksamhetsområde stödja övrig personal i deras studie- och 

yrkesorienterande insatser,

- visa förmåga att i samarbete med andra planera och utveckla stödinsatser för människor med 

särskilda svårigheter och behov för att underlätta inträde till studier och arbetsmarknad,

- visa förmåga att samla och kritiskt tolka information för att informera och vägleda ungdomar 

och vuxna inför framtida studier och arbete,

- visa förmåga att skapa och utveckla kontakter med olika intressenter i samhället av betydelse 

för verksamheten, och

- visa förmåga att såväl muntligt som skriftligt diskutera nya fakta inom studie- och 

yrkesvägledningsområdet med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och 

verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten

- visa självkännedom och empatisk förmåga,

- visa förmåga att inom området studie- och yrkesvägledning göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna,

- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 

kompetens.


