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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att nå ökad kunskap om hur arbetsuppgifter kan se ut för en ny 

examinerad vägledare på olika arbetsplatser. I undersökningen ges också en blick över 

vägledarnas upplevelser när det gäller relationen mellan deras kompetens och arbetsuppgifter.  

Genom kvalitativ metod där fem intervjuer med studie- och yrkesvägledare i Stockholms län har 

analyserats. Vi har kommit fram till att dessa studie- och yrkesvägledare har haft ett arbete efter 

avslutad examen inom skolväsendet. Alla vägledarna ser ett samband mellan den kompetens de 

har fått från utbildningen och deras arbetsuppgifter och yrkesroller. Dessa vägledare upplever 

också att vägledarens yrkesroll ibland kan upplevas som diffus genom att andra begär uppgifter 

som inte ligger i vägledarens kompetens.   
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The purpose of this study is to achieve better understanding of how tasks can see out for a new 

graduated counselor of various sites. The study a look across the practitioner experiences of the 

relationship between their skills and duties. Through a qualitative method, five interviews with 

guidance counselors in Stockholm County have been analyzed. We have concluded that these 

studies and counselors have had a job after graduating in the school system. All advisers see a 

connection between the skills they have gained from education and their tasks and roles. These 

counselors also feel that the counselor's professional role can sometimes be felt as diffuse 

through the second requires information that is not in the counselor's skills.  
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1. Inledning  

Under hela utbildningens gång har vi utifrån studier samt erfarenheter från praktikplatser sett att 

en studie- och yrkesvägledare kan medverka på olika arbetsplatser. Med arbetsplatser menar vi 

t.ex. grundskola, gymnasieskola, arbetsförmedling etc. På Sveriges akademikers 

centralorganisations (SACO) hemsida tydliggörs att utbildningen till studie- och yrkesvägledare 

ger professionell kunskap för arbete med studie- och yrkesvägledning. Efter avslutad utbildning 

finns flera möjliga verksamhetsområden. Den främsta arbetsmarknaden för studie- och 

yrkesvägledare finns inom utbildningsväsendet, till exempel grundskola, gymnasieskola, 

Komvux, folkhögskola, högskola/universitet.
1
  

 

Vi har även fått en inblick i att en globaliserad och förändrad arbetsmarknad har ökat behovet av 

studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledarens roll på en global arbetsmarknad är en 

viktig faktor för ekonomisk tillväxt och utveckling genom att få människor i utbildning och 

sysselsättning på ett effektivare sätt. Ett grundat studie- och yrkesval medför en ekonomisk 

vinst för såväl individ som samhälle och det är därför viktigt med ett internationellt perspektiv 

inom vägledningsområdet som ger vägledare förmåga att studera och arbete i andra länder. 
2
 

 

Vi anser att en studie- och yrkesvägledare har en bredare arbetsmöjlighet på arbetsmarknaden, 

men dessa arbetsmöjligheter varierar när det gäller tjänstgöringsgraden. Vissa arbetsplatser 

väljer att anställa studie- och yrkesvägledaren utifrån deras ekonomiska resurser eller i form av 

projektanställning. Det vi undrar över är ifall detta kan orsaka en diffus och osäker 

arbetsmarknad för oss blivande studie- och yrkesvägledarna.  

 

Av ren nyfikenhet sökte vi på arbetsförmedlingens hemsida efter lediga tjänster för studie- och 

yrkesvägledare. Där fick vi fram totalt 24 stycken lediga jobb i hela landet varav de flesta jobb 

var på deltid eller i mindre tjänstgöringsgrad.
3
  

 

Ibland när man möter andra människor utanför vägledningsområde upplever man att dem inte 

har tillräcklig kunskap om vad en studie- och yrkesvägledare gör. Detta kan bero på hur 

vägledarens arbetsuppgifter varierar på olika arbetsplatser. Vägledarens arbete kan också 

påverkas av vägledarens egen professionalism och tolkning av sitt uppdrag i samband med 

arbetsplatsens målsättning. Mot denna bakgrund tog vi beslutet att studera studie- och 

yrkesvägledarens roll på arbetsmarknaden. Att arbeta som studie- och yrkesvägledare innebär 

att arbetsområdet är starkt präglat av olika krav och komplexitet enligt vår tolkning. 

                                                      
1
 http://www.saco.se/templates/Ocupation.aspx?id=3955&epslanguage=SV Hämtad 2011-05-03 

 

2
 www.oecd.org/dataoecd/33/45/34050171.pdf 2011-04-20 

 

3 http://www.arbetsformedlingen.se/ 2011-03-11 

http://www.saco.se/templates/Ocupation.aspx?id=3955&epslanguage=SV
http://www.oecd.org/dataoecd/33/45/34050171.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/
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Vidare vill vi med vårt arbete, få kunskap om hur yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare 

upplever sitt dagliga arbete och om de tycker att de gör en viktig insats i deras yrke. Vi lever i 

en värld där man inte kan räkna med att vara färdigutbildad och inte riktigt säker på hur länge 

anställningen kan vara. Enligt Alvin m.fl. (2006) i Gränslöst arbete är i det nya arbetslivet 

företagen mer konkurrensmedvetna. De anpassar sina organisationer efter den förändrade 

arbetsmarknaden. De skär ner på sin personal för att vara mer kostnadseffektiva. Arbetets 

organisering anpassar sig till olika krav som ställs inom organisationen. För arbeten där kraven 

inte är givna, där målen inte är klart definierade eller där definierandet istället är en del av 

arbetet, har det traditionella organisatoriska regelverket blivit mer avslappnat, i vissa fall t.o.m. 

avreglerats.  

1.1 Val av problemområden  

Enligt Johannessen och Tufte (2003) i Introduktion till samhällsvetenskaplig metod har forskare 

i samhällsvetenskaplig metod i början av ett projekt, generella åsikter om det tema de vill 

forska. Oftast vill man ha svar på många och stora frågor, men motivationen är att begränsa och 

precisera temat så det blir forsknings bart. Ett tema kan vara ett ”problemområde” eller ett ämne 

som man formulerar sin fråga utifrån.  Problemformulering handlar om de frågor som 

undersökningen ska ge svar på. När man pratar om problemformulering betyder det inte att man 

ska forska om ett problem, samhällsforskarna intresserar sig av mer än ett problem t.ex. om 

folkets semestervanor. Problemområdet för denna uppsats är huruvida en studie- och 

yrkesvägledare blir anställbar efter avslutad examen samt vilka arbetsuppgifter som en studie- 

och yrkesvägledare kan ha på sin arbetsplats. Kunskap om detta kan vara till nytta för de nya 

examinerade studie- och yrkesvägledarna genom att de kan se vilka arbetsmöjligheter finns efter 

avslutad utbildning.  

Arbetsuppgifterna för studie- och yrkesvägledare kan variera beroende på vilken arbetsplats 

man arbetar på. På arbetsförmedlingens hemsida beskrivs var de flesta studie- och 

yrkesvägledare arbetar. Exempel på arbetsplatser är grundskolor, gymnasieskolor eller inom 

kommunal vuxenutbildning. Det finns också de med studie- och yrkesvägledarutbildning som 

har tjänst som studievägledare inom högskolan eller som vägledare på en arbetsförmedling. 

Personer med utbildning och erfarenhet inom studie- och yrkesvägledning kan även arbeta på 

större företag eller i kommunal förvaltning. Det kan till exempel handla om utbildning eller med 

skola och arbetslivsfrågor. Studie- och yrkesvägledare kan också arbeta vid privata företag som 

erbjuder vägledning, till exempel karriär rådgivning.
4
  

 

                                                      
4
 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrkesinformation/Yrken-A-O.  

2011-04-19 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrkesinformation/Yrken-A-O


3 

Gunnel Lindh (2002) menar i vägledningsboken att studie- och yrkesvägledarnas 

arbetsuppgifter skiljer sig från skola till skola och vägledarna själva har olika uppfattningar om 

vad de ska göra. Rektorn har dock huvudansvaret för hur studie- och yrkesvägledningen ska 

planeras både vid den obligatoriska skolan och vid gymnasieskolan. Man kan säga att 

vägledartjänsten innebär personkontakter med elever, föräldrar, lärare, skolledning och 

representanter för arbetslivet. Det är även vanligt att vägledarna tillsammans med lärarna 

informerar och undervisar om bland annat utbildningsväsendet, arbetsliv och arbetsmarknad. 

Arbetet som studie- och yrkesvägledare i skolan kan innebära en otydlig roll när vägledaren 

både ger personlig vägledning och deltar i elevhälsoteam, skolutvecklingskvalitet och 

utvärderingsarbete. Hon påstår också att studie- och yrkesvägledare möts ofta av förväntningar 

att t.ex. rekrytera till lediga utbildningsplatser, marknadsföra utbildningar eller att ta på sig en 

större del av skolans administrativa arbetsuppgifter. Detta kan leda till en arbetssituation där 

vägledarna utsätts för belastningar och inte hinner utföra sina arbetsuppgifter. Utöver krav och 

förväntningar från samhället och arbetsgivaren, möter vägledarna också förväntningar från 

föräldrar, lärare och andra gällande vägledning som är motsatsen till vägledningens mål och 

metod. Dessa motsatta krav måste man som studie- och yrkesvägledare kunna hantera för att det 

inte ska påverka vägledningssamtalet.  

1.2 Förförståelse 

Under snart tre års studier på studie- och yrkesvägledarprogrammet har vi både i litteraturen och 

utifrån praktiken uppfattat att en studie- och yrkesvägledare kan arbeta på olika arbetsplatser 

samt att tjänsterna kan variera från deltid till heltid. Detta har väckt ett intresse hos oss att 

undersöka vilka arbetsplatser, tjänstgöringsgrad och yrkesroll har en studie- och yrkesvägledare 

efter sin avslutade examen.  

 

En förförståelse enligt Thurén (1991) i Vetenskapsteori för nybörjare är att en förförståelse kan 

innebära att vi inte begriper verkligheten endast genom vårt sinne. Den som verkar vara ett 

enkelt synintryck förutsätter alltså en form av förkunskap. Han menar att man inte uppfattar 

sanningen genom de intryck man får av sina sinnen, utan för att kunna uppfatta verkligheten 

måste man ha en djupare förståelse för det tema man är intresserad av. I vårt fall anser vi också 

att vår förförståelse idag kan speglas en del av de resultat vi kommer att få under vår 

undersökning.  
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1.3 Syfte  

Syfte med denna studie är att undersöka hur arbetsuppgifter kan se ut för en ny examinerad 

vägledare på olika arbetsplatser inom skolväsendet.  

1.4 Antagande  

Denna undersökning utgår från att studie- och yrkesvägledarna har en diffus yrkesroll och 

därför ser tjänsterna olika ut. Med detta menas att en vägledares arbetsuppgifter kan variera 

beroende på vilka arbetsplatser de befinner sig på.  

  

Enligt Backman (1998) i Rapporter och uppsatser kan antaganden eller hypoteser ses som ett 

inledande svar på en fråga eller problemställning, en gissning eller ett förnuftigt antagande. 

Antaganden är ett tänkbart svar på frågan.  

1.5 Forskningsfrågor 

Med utgångspunkt från syftet har formulerats följande forskningsfrågor: 

 

 Hur ser arbetsuppgifter ut för en studie- och yrkesvägledare inom skolväsendet? 

 Hur upplever studie- och yrkesvägledarna att deras arbete motsvarar den kompetens de 

har? 

1.6 Avgränsningar 

Undersökningen har begränsats genom att intervjua de vägledare som har studerat på 

Stockholms universitet under år 2007- 2009,vilket kan ge en aktuell information om studie- och 

yrkesvägledarens anställningsbarhet. På grund av geografiska spridningar som dessa vägledare 

befinner sig i har undersökningen begränsats till enskilda intervjuer, med studie- och 

yrkesvägledare som bor i Stockholmsområde.  
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1.7 Kunskapssyn 

Vår kunskapssyn är formad utifrån den litteratur och praktik vi har haft under utbildningens 

gång om hur en studie- och yrkesvägledares yrkesroll kan se ut och vilken arbetsplats en 

vägledare kan ha. Vi har fått en uppfattning om att vägledarens yrkesroll kan vara otydlig och 

diffus. Enligt vårt synsätt är det viktigt att på varje arbetsplats som har med vägledning att göra 

ska det finnas en professionell vägledare där individer kan få verktyg för att göra sina väl 

avvägda val i sina studier eller kommande yrken.  

 

Detta forskningsarbete utgår också från hermeneutisk kunskapssyn där tolkningen har en viktig 

funktion. Enligt Thurén (2007) kan tolkningar påverkas av förförståelse, värderingar och av 

sammanhanget. Hermeneutisk kunskapssyn leder oss till en djupare kunskap genom nya 

erfarenheter, och ny kunskap som kan leda till ny förförståelse.  
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2. Begrepp 

 

Backman (1998) anser att vissa samhällsvetenskapliga begrepp inte är precisa. De kan betyda 

olika saker, därför är det viktigt att ange vad begreppet står för. 

 

Studie- och yrkesvägledning/vägledare; begreppet studie- och yrkesvägledning beskriver det 

stöd som individen får för att kunna göra väl underbyggda val. När vi talar om studie- och 

yrkesvägledare så syftar vi på en person som i någon form arbetar med studie- och 

yrkesvägledning t.ex. på skolan. Det kan handla om en utbildad studie- och yrkesvägledare men 

också annan personal på skolan som fullgör sådana uppgifter. En del skolor väljer att köpa 

studie- och yrkesvägledningstjänster från kommunen eller någon annan form av 

entreprenörskap. Vi kommer fortsättningsvis att använda oss av begreppet studie- och 

yrkesvägledare och den något kortare benämningen vägledare.
5
 

 

Anställning; är en avtalad rättighet för någon att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för 

arbetsgivare under kortare eller vanligen under längre tid.
6
 

Kompetens; enligt Keen (1993) i vad är kompetens? har ordet kompetens i vissa sammanhang 

använts för att förklara att någon är behörig, dvs. har tillräckliga kvalifikationer, för att inneha 

en tjänst eller fullgöra ett uppdrag. Så används oftast begreppet i den akademiska världen. Man 

talar här om att någon är behörig att inneha en professionstjänst. 

 

                                                      
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Studie-_och_yrkesv%C3%A4gledare 2011-03-08 

6 anställning. http://www.ne.se/lang/anställning, Nationalencyklopedin, 2011-03-07. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Studie-_och_yrkesv%C3%A4gledare
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3. Bakgrund  

Här nedan förklaras hur vi har funnit den litteratur som vi anser är relevant till vårt 

ämnesområde samt ges en sammanfattning av hur vägledningsarbete har utvecklats över tiden. 

Under denna del kommer även beskrivas olika perspektiv och de regler som betonar vikten av 

vägledaren i människornas val av studier och yrken speciellt inom skolväsendet. Informationen 

har funnits i relevant kurslitteratur, forskningsarbeten och andra källor som styrdokument från 

myndigheter. 

3.1 Resultat av litteratursökning 

Utifrån den valbara litteraturen i tidigare moment samt databasen Libris på Stockholms 

universitet kunde vi få fram litteratur som hade koppling till vårt ämne. Vi har även googlat oss 

fram till olika källor som t.ex. styrdokumenten. Enligt May, (2001) i Samhällsvetenskaplig 

forskning behandlar forskaren olika officiell statistik, ämne och källor som kan byggas på 

antaganden om det sociala livet som har tagits för givna. Som forskare ska man vara försiktig att 

inte ärva dessa antaganden och i de undersökningar som man själv utför. Det är viktigt att som 

forskare förstå hur dessa data källor konstruerades och för vilka syften.  

3.2 Forskningsanknytning och anknytande litteratur 

Under den här rubriken kommer att beskrivas olika perspektiv utifrån tidigare forskning och 

teorier om vägledning, karriär, kompetens, anställning, anställningsbarhet samt styrdokumenten. 

3.2.1 Historia och perspektiv om vägledning  

3.2.1.1 Historia  

Gunnel. Lind (2002) anser att behovet av att få rådgivning kring beslut har alltid existerat i 

samhället. Genom tiderna har människor sökt vägledning genom religioner och ideologier, 



8 

genom orakel, präster och siare men även via privatpersoner. Vem man valt att uppsöka har haft 

sin grund i vilken tidsålder den rådlöse människan levt i samt hur situationen tett sig för 

individen. Rötterna för professionell vägledning som rör utbildningsval och yrke finns att hitta 

under 1900-talets början. Med andra ord har detta yrke inte så många år på nacken. Tiden innan 

fanns inget större behov av vägledning när det gällde yrkesval, detta på grund av att människan 

många gånger fick sin givna roll redan i samband med födseln. Förslagsvis om en adelsman fick 

en son blev denna son också ofta adelsman. Att gå från en samhällsklass till en annan under sin 

levnadstid var en företeelse som var ytterst ovanlig. Att bryta denna s.k. normsystem ansågs av 

många som omoraliskt eller oacceptabelt. När industrialismen fick sitt genombrott under mitten 

av 1800-talet skedde stora förändringar. Antalet yrken ökade oerhört och det skedde en 

rationalisering av jordbruket vilket medförde att allt färre behövdes för att producera livsmedel i 

tillräcklig mängd, urbaniseringen tilltog och chansen till att kunna utbilda sig ökade. I denna tid 

av förändring ökade behovet för människan att få råd och vägledning angående yrkesval och 

vad man skulle göra med sitt liv. År 1908 var födelseåret för studie- och yrkesvägledning som 

självständig professionell verksamhet. Detta efter att Frank Parsons tog initiativet till det allra 

första kontoret med betoning på yrkesvägledning i Boston 1908. Parsons tanke var att göra det 

lättare för unga vuxna att få in en fot på arbetsmarknaden efter avslutad skolgång. Parsons 

talesätt tillika grundtanke var att ”det är bättre att välja ett yrke än att jaga ett jobb”. Ursprunget 

och grunden till utvecklingen av den professionella vägledningen i Sverige kan sägas komma 

från det förslag som handlade om yrkesvägledningsprogram, SOU 1945: 43, som en man vid 

namn Ejnar Neymark presenterade på uppdrag av 1940- års skolutredning. I den lyfter man fram 

vikten av en strukturerad yrkesvägledning och att vägledare skulle vara verksam inom skola och 

ha utbildning med nödvändig kompetens . Vägledningen i Sverige var inriktad på yrken, det 

utgick ursprungligen från skolan och dess område. Som en förbindelse av 1930 och 40-talens 

höga arbetslöshet bland ungdomar och utbildningsval som blev mer och mer komplicerade. 

Detta bidrog till att det blev nödvändigt att bistå unga med denna typ av vägledning mot slutet 

av skoltiden och närmsta tiden efteråt. Även om yrkesvägledningen utifrån nämnda 

omständigheter var kopplad till ungdomar i skola så var det trots detta 

arbetsmarknadsmyndigheterna som hade det största ansvaret. Det var arvodesanställda 

yrkesvalslärare som hade hand om yrkesinformationen och vägledning i den obligatoriska 

skolan under åren 1950-71. År 1971 var det året då man på prov skapade en homogen studie- 

och yrkesvägledningsorganisation inom skolan. Under skolledningen skulle syokonsulenten 

alternativt yrkesvalsläraren ansvara för studie- och yrkesorienteringen. Efter en utvärdering av 

försöket stod organisationen kvar. Med anledning av detta skedde en uppdelning av 

vägledarorganisationen på så vis att skolan tog ansvaret för vägledning av unga medan 

arbetsförmedlingen skötte vägledningen av vuxna. På arbetsförmedlingen hade man från början 

två personalkategorier för vägledning av vuxna. Arbetsvårdare var specialiserade på att stödja 

de arbetssökande som hade någon form av arbetshandikapp eller behövde genomgå 

yrkesinriktad rehabilitering. Yrkesvägledare hade som uppdrag att vägleda sökande som befann 

sig i en otydlig valsituation gällande utbildning, yrke samt arbete. I början av 80-talet skedde en 

omorganisation som innebar att arbetsvård och yrkesvägledning slogs ihop till arbetsvägledning. 

För att den sammanslagning skulle kunna ske var det först nödvändigt med en 

arbetsmarknadsinstitution med ansvar inför den yrkesinriktade rehabiliteringen. Sedan 1968 

finns det också en studievägledarorganisation inom högskoleväsendet. 
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3.2.1.2 Perspektiv på vägledning 

Inom vägledning förekommer olika perspektiv kring vägledningens betydelse för individers val 

av utbildning och yrke. Gunnel. Lind (1997) påpekar i Samtalet i studie- och 

yrkesvägledningsprocessen att vägledning är ett begrepp som har vuxit fram under de senaste 

tiderna i relation till industrialismen som har orsakat en bredare arbetsmarknad med olika 

möjligheter till val av yrken för medborgarna. I början av 1900-talet ansåg Frank Parson man 

skulle utgå utifrån individen och samhällets bästa för att hitta ett yrke som passar personens 

egenskaper. Han menade att med hjälp av en god självkännedom och kunskap om olika 

yrkesalternativ kan man välja det bästa alternativet av studier och yrke. Under 1970- talet 

fattade riksdagen beslut att organisationer med studie- och yrkesorientering skulle få en mer 

effektiv roll där man markerade en mer individinriktad, aktiverande och medvetandegörande 

vägledning. 

 

På motsvarande sätt i vägledning för rörlighet i arbetslivet skriven av Lantz & Friedrich (2006) 

förklarar de hur en vägledare bör tro på möjligheter och att människor vill utvecklas för att 

rörlighet i arbetslivet ska vara möjlig. Man måste ta fasta på individens mål, kompetens och 

förutsättningar. Vägledaren har ett motiverande arbete vilket bygger på att stärka den sökandes 

tro till sin förmåga och kompetens.  

 

Vikten av vägledning och vägledningens yrkesroll har även väckt intresse hos andra forskare. 

Två av dem är Kerstin Borhagen och Anders Lovén (1991) i Vem behöver Syo? som i sin 

undersökning hävdar att syofunktionen i praktiken inte är en målstyrd verksamhet utan att den 

ofta utformas efter skolledares, lärares och elevers behov och förväntningar. Trots att det i 

målen står att studie- och yrkesvägledning ska integreras i hela skolverksamheten är det ofta 

vägledaren som är ensam ansvarig för syoverksamheten. Begreppet vägledning är oklart för de 

flesta förutom själva vägledarna. Borhagen och Lovén uttrycker att det är viktigt att vägledarna 

själva tydliggör vägledningsbegreppet för alla inblandade. Annars finns det en risk att olika 

grupper talar förbi varandra. Trots att skolledare och lärare ofta inte vet målen för 

syoverksamheten värderar både de och eleverna vägledaren högt och uppskattar dennes arbete. 

Vägledaren själv känner att deras arbete är betydelsefullt och värderas högt av övriga på skolan. 

De vägledare som arbetar ensamma uppskattar friheten i yrkesrollen men saknar ibland en 

kollega att diskutera med. På de arbetsplatser där det finns fler vägledare lyfter de intervjuade 

vägledarna fram fördelen med att vara fler. 

3.2.1.3 Perspektiv på kompetens 

I Arbetslivet förklarar Hansen och Orbans (2002) om ordet arbete och kompetens. Författarna 

skriver bland annat att kunskap är något som förknippas med praktiska färdigheter och 

utövande.  De tar också upp vad Ellström menar med kompetens. Enligt Ellström är kompetens 

en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext, att ha 

förmågan att identifiera, utnyttja och utvidga de tolkningshandlings- och värderingsutrymmen 

som arbetet erbjuder. Denna förmåga innefattar också psykomotoriska faktorer som 

fingerfärdighet, kognitiva faktorer som förmåga att lösa problem, affektiva faktorer som 

engagemang och värderingar samt personliga faktorer som självförtroende och sociala faktorer 

som samarbets- och kommunikationsförmåga. Kompetens är ett bredare begrepp än kunskap 
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eftersom det handlar såväl om kognitiva, emotionella som sociala delar. Kompetens sätter 

människor i centrum, på så sätt att den utgår från individens förmåga i relation till arbetet.   

 

”Kompetens är de kunskaper, färdigheter och yrkeskunskaper som individen har, ingen kan ta 

bort ens livslånga lärande utan individen bär alltid den med sig, ibland medvetet ibland 

omedvetet. En vägledares utgångspunkt är att ta fasta på den kompetens som finns och därifrån 

ta reda på vad som behövs i form av utbildning, stöd eller träning för att individen i fråga skall 

bli tillräckligt kompetent. Olika teorier och modeller är framgångsfaktorer för rörligheten och 

ger därmed ett stöd åt vägledaren under vägledningsprocessen” (Lantz & Friedrich 2006, s 73). 

3.2.1.4 Perspektiv på karriär 

I Gränslöst arbete har Alvin (2006) menat att karriär är traditionellt sammankopplat till en 

utveckling där individen så småningom får en viktigare position i en organisation, vilket i regler 

innebär chefskap, ökat ansvar, olika förmåner samt ökad status både internt och externt. 

Begreppet karriär innebär att individen byter både arbete och syn på arbete flera gånger under 

livet, vilket leder till att behoven av trygghet, tillhörighet etc. omdefinieras och måste 

tillfredsställas på nytt. 

3.2.1.5 Perspektiv på anställning 

Allvin, (2006) påstår också att synen på anställning är något permanent och anställning är en 

mental struktur som hör ihop med arbetet och är ett sätt att försörja sig.  Förr i tiden var en 

anställning något eftersträvansvärt, en omständighet som skapade kontinuitet och trygghet i 

tillvaron. Förut när man hade ” fått en plats” så kunde man gå vidare med hem, familj och annat 

som hörde till ett bra liv. Det moderna industrisamhället visade sig vara mycket väl lämpat för 

att tillfredsställa detta trygghets behov hos stora delar av befolkningen med sin betoning på 

långsiktiga satsningar, arbetsuppgifter, stora arbetsplatser och integrering av arbetet i tid och 

rum. Arbetet blev på detta sätt något man hade just ”tillsvidare”, med innebörden att det inte var 

meningsfullt eller behövligt att reflektera över någon tidsgräns längre bort annat än möjligen 

pensionen. I arbetsmarknadens utkant har alltid funnits vikarier, daglönare och andra med 

tillfälliga arbeten, och inom den tunga industrin och försvarssektorn blev projektarbete allt 

vanligare redan på 50- talet.  

3.2.1.6 Perspektiv på anställningsbarhet 

I Anställningsbarhet anser Berglund & Fejes, (2009) att det finns två viktiga synsätt på hur man 

ser på anställningsbarhet, den teknisk- rationella synen och den förståelsebaserade synen. Det 

första synsättet definierar anställningsbarhet som en uppsättning med färdigheter, ”skills”, och 

kallas för en teknisk-rationell syn. Det gäller att urskilja vilka färdigheter som efterfrågas på 

arbetsmarknaden och sedan ska man anpassa sig efter denna synsätt. Det andra synsättet är 

negativt mot den teknisk- rationella synen och bygger istället på en teori om förståelse och 

tolkande. Anställningsbarhet handlar inte bara om att anpassa sig, utan även om en förmåga att 

handla, att reflektera kritiskt, att individen ska uppleva att denne har makt att kontrollera sin 

egen situation, samt ett livslångt lärande. 
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3.2.1.7 Styrdokument och hemsidor 

Regeringen har i flera propositioner under mandatperioden betonat vikten av studie- och 

yrkesvägledning och att den kan ge ungdomarna relevant information om sina val samt bli 

medvetna om konsekvenserna. Den professionella yrkesvägledningen kan minska risken att 

eleverna väljer fel i början av sina yrkesliv.
7
 

 

Regeringen påpekar att alla elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 

för vuxna och utbildning i svenska för invandrare ska ha tillgång till personal med sådan 

kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 

yrkesverksamhet kan tillgodoses.
8
 

 

När det gäller högre studier har också regeringen betonat vikten av vägledning i dessa 

verksamheter. Regeringen under år 2009 gav i uppdrag till högskoleverket att förnya 

informationen om utbildningstillgång och antagningsmöjligheter till sökande och till studie- och 

yrkesvägledare.
9
 

På Skolverkets hemsida har vi studerat en artikel med namnet Kvalitet i studie- och 

yrkesvägledningen vad är det? (2007). Denna artikel bygger på en intervju med Bertil Östberg 

där han berättar om att regeringen vill stärka rektorernas roll allmänt genom att införa en ny 

rektorsutbildning. Han påpekar också att i alla verksamheter är ledarens roll central för att det 

ska fungera bra och att en viktig del i rektorsutbildningen kommer att handla om att rektorer ska 

veta vilken uppgift de har som ledare för en statlig skola och vad de ska uppnå. Han menar att 

det är viktigt med rektorer som känner ett ansvar för studie- och yrkesvägledningen och som ett 

stöd för det arbetet ska Skolverket formulera ”Allmänna råd”. Det är en viktig uppgift för 

rektorer att studie- och yrkesvägledningen fungerar så att eleverna får bra information när de 

väljer till gymnasiet eller vidare efter gymnasiet.
10 

 

På SACO
11

 och Lärarens riksförbund
12

 kan man få en blick över utbildningen studie- och 

yrkesvägledarprogrammet samt de arbetsmöjligheter som finns för blivande studie- och 

yrkesvägledare vilket vi anser de här hemsidorna har en bra koppling till vårt ämne.  

 

 

 

 

                                                      
7
 http://www.riksdagen.se/ ur "2. prop 2006/07 1 d19" 

8
http://www.riksdagen.se/ ur (prop. 2009/10:165) 

9
 http://www.riksdagen.se/ ur (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16) 

10
 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/30/37/142167_07BertilOstberg.pdf 2011-05-17 

11 http://www.saco.se/templates/Ocupation.aspx?id=3955&epslanguage=SV 2011-05-03 

12 http://www.lr.se/duidinyrkesroll/yrkesetik/studieochyrkesvagledaresyrkesetik/omstudieochyrkesvagledarna 

2011-05-03 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/30/37/142167_07BertilOstberg.pdf
http://www.saco.se/templates/Ocupation.aspx?id=3955&epslanguage=SV
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/yrkesetik/studieochyrkesvagledaresyrkesetik/omstudieochyrkesvagledarna
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4. Metod 

4.1 Undersökningsstrategi   

Till denna undersökning har valts en kvalitativ metod för att kunna få en direkt kontakt med 

intervjupersonerna. Genom metoden kan man komma fram till längre intervjuer och få mer 

detaljerad information utifrån forskningsfrågorna. Enligt Kvale (1997) är den stora fördelen med 

kvalitativa intervjuer är att ett samtal mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse 

komma till stånd. Vi kunde också uppleva detta under våra intervjuer. Med en kvalitativ metod 

ur intervjufrågorna (bilaga 2) har undersökningen åstadkommit ett resultat om vägledarens 

arbetsplatser, arbetsuppgifter samt upplevelser av arbetsuppgifter och kompetensen.  

4.2 metoder och tekniker 

I undersökningen har använts av en kvalitativ metod för att få bättre kännedom om studie- och 

yrkesvägledarens arbetsroller på olika arbetsplatser samt de arbetsuppgifter de utför. Denna 

undersökning har förverkligats genom att intervjua fem verksamma studie- och yrkesvägledare. 

Med hjälp av denna metod har undersökningen fått ett resultat över dessa områden utifrån 

intervjupersonernas berättelser och upplevelser. Ett av skälen till att det har valts en kvalitativ 

metod är att det är lättare att få förståelse för intervjupersonernas åsikter och även att försöka se 

utifrån intervjupersonernas perspektiv. Samtliga intervjuer har spelats in på mp3-spelare och 

diktafon. Inspelningarna har hjälpt till att kunna koncentrera på samtalet under själva 

intervjuerna och har gett möjligheten att kunna lyssna om på intervjuerna senare och bearbeta 

datainsamlingen. 

4.3 Genomförandesteg 

Utifrån listor som fanns på Stockholms universitetsarkiv, valdes 30 studenter som hade studerat 

studie- och yrkesvägledarprogrammet under åren 2007- 2009 och var bosatta inom 

Stockholmsområde . Alla respektive studenter kontaktades genom mail, oavsett kön och ålder. 
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Mailen som skickades innehöll en förfrågan om de ville delta i vår undersökning. Från alla 

dessa 30 studenter fick vi svar från fem kvinnliga vägledare som arbetade inom skolväsendet 

och ville ställa upp på en intervju. Vi anser att om vi hade fått svar från vägledare som var 

verksamma inom andra from av vägledningsverksamhet skulle resultatet se annorlunda ut 

jämfört med idag. Man skulle också få intervjua vägledare som var verksamma inom andra form 

av vägledningsverksamhet. 

 

Efter svaren från dessa vägledare fick vägledarna bestämma tid och plats där vi kunde 

genomföra våra intervjuer.  I undersökningen ställdes frågor om tillexempel var de arbetar och 

vilka arbetsuppgifter de här vägledarna har. Intervjuerna spelades in med respondenternas 

samtycke. I Forskningsmetodik påpekar Holme och Solvang (1991) att det är viktigt att bygga 

en tillit som utgångspunkt för att intervjun ska fungera. Vi hade också i åtanke att sträva efter 

öppenhet och vara uppmärksamma under intervjun. Efter intervjun transkriberades, 

sammanställdes och analyserades intervjuerna. 

4.4 Urval och urvalsgrupp 

Thurén (2007) anser för att åstadkomma hög reliabilitet och noggrannhet i en undersökning, 

krävs exempelvis att man har ett lämpligt urval till sin studie så att flera undersökare kan 

komma fram till samma resultat. 

 

För att uppnå syftet med studien var kriteriet på de studie- och yrkesvägledare som hade fått 

sina examina mellan år 2007 – 2009. Urvalen inriktades på dessa vägledare för att få en 

aktuellare information om vart de har hittat ett arbete och vad arbetsuppgifterna bestod av. 

Utifrån de listorna valdes 30 personer som befann sig inom Stockholms område, detta gjordes 

för att vi skulle lättare komma i kontakt med dessa personer. Från de 30 personerna ställde fem 

personer upp för intervju. I undersökningen består urvalsgruppen av fem kvinnliga studie- och 

yrkesvägledare som har anställning på olika arbetsplatser med vägledningsinriktning. Även om 

urvalsgruppen är begränsad representerar dessa vägledare sina yrkesgrupper väl. 

Johannessen och Tuffe (2003) påpekar att forskaren ofta vill veta något om hela befolkningen 

men att det ibland kan handla om mer avgränsade grupper. Oavsett om undersökningen 

fokuserar hela befolkningen eller avgränsade grupper kallas de populationen. Man kan 

undersöka ett urval av populationen. 
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4.5 Datainsamling 

De intervjuer som har utförts är en del av vår datainsamling. Under intervjun har vi varit 

objektiva och visat intresse för respondenternas berättelser samt byggt en relation med 

urvalsgruppen. Enligt Johannessen och Tufte (2002) kan med hjälp av öppna frågor få fram 

detaljerade information om ämnet. För att det skulle kännas bekvämt för respondenterna fick de 

vara med och påverka tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i respondenternas 

arbetsplatser. Samtliga intervjuer som var en timme långa, spelades in på mp3-spelare för att 

sedan transkriberas. Intervjuerna utgick från en frågeguide (bilaga 2) vilket innebär att frågorna 

var formulerade utifrån våra forskningsfrågor samt att det fanns utrymme för flexibilitet i 

intervjusituationen.  

4.6 Giltighet och tillförlitlighet 

 

Här kommer en summering av de val som vi har gjort och diskuterat tillförlitligheten och 

giltigheten för denna studie. Giltighet handlar om att få svar på de frågor som ställts till 

intervjupersonerna i enlighet med studiens syfte och forskningsfrågor. För att få svar på 

forskningsfrågorna intervjuades vägledare som arbetade inom skolan med 

vägledningsinriktning. Giltighet i denna studies resultat anser vi vara relevant . Studien är 

baserad på respondenternas egna erfarenheter och upplevelser inom skolväsendet och relativt få 

har deltagit, därför kan vi inte betrakta denna undersökning som någon generalisering av större 

grupper i samhället.  

 

Johannessen och Tufte (2007) påstår att med reliabilitet menas tillförlitlighet och att mätningen 

är stabil.  De menar att det handlar om hur väl instrumentet (intervjufrågorna) står emot 

slumpmässig påverkan av olika slag. Reliabiliteten rör undersökningens data, vilka data som 

används, insamlingssätt och hur data bearbetas. I kvalitativa intervjuer strävar man efter att 

förstå och att få veta vad den intervjuade menar. Intervjuer och annan datainsamling ska ske på 

sådant sätt att data blir tillförlitlig och trovärdig. Detta innebär att forskaren måste kunna visa 

eller göra trovärdigt att data är insamlade på ett seriöst och på ett relevant sätt för den aktuella 

problemställningen. 

 

Vi anser också att vi har tagit del av respondenternas egna berättelser och våra åsikter har inte 

påverkat denna studie på ett omedvetet sätt. Med en kvalitativ metod har vi försökt att ge 

respondenterna möjlighet att kunna ställa följdfrågor och yttra sig på ett bättre sätt.  
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4.7 Etiska ställningstaganden 

Undersökningen tar hänsyn till vetenskapliga principer och regler inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning.   

 

”Enligt dessa regler har samhällsmedlemmar ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn, 

t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysikskada, 

förödmjukelse eller kränkning, detta krav kallas för individskyddskravet”( Johannessen och 

Tufte, 2003, s 61).  

 

Dessa principer är utformade på sådant sätt att de tar hänsyn till både forskning och individ. Ett 

missivbrev (Bilaga 1) skickades ut via mail till kontaktpersonerna där det tydligt framgick syftet 

med undersökningen och kontaktuppgifter om uppsatsförfattarna. I missivbrevet framgick också 

att det är frivilligt att delta i undersökningen samt hur lång tid intervjun kommer att ta. Även 

anonymitet av intervjuerna försäkrades i missivbrevet.   

 

Vi har i så stor grad som möjligt arbetat under god etik och har tagit hänsyn till de fyra 

huvudkrav vid forskning som beskrivs av Vetenskapsråd i skriften Hantering av 

integritetskänsligt forskningsmaterial
13

. 

 

De fyra Vetenskapsråden består av Informationskravet, Samtyckekravet, konfidentialitet kravet 

och Nyttjande kravet. Med hänsyn till de etiska huvudkraven informerades intervjupersonerna 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. De daltagarna i undersökningen hade rätt att 

bestämma över sin medverkan. Intervjupersonerna informerades även om sekrettes och att 

personuppgifterna kommer förvaras anonymt. De fick också veta att insamlade uppgifter bara 

används för forskningsändamål. 

 

Vi instämmer med May (2001) där han granskar värderingarnas och etikens roll i 

samhällsforskningen. Med tanke på att värderingar och intresse styr forskningsprocessen på ett 

omedvetet sätt är etiska frågor av central betydelse för att vi ska kunna bevara integriteten, 

ärligheten och legitimiteten i forskningspraktiken. 

4. 8 Bearbetning av resultatdata/ resultatredovisningssätt och 

analys 

Till en början transkriberades de inspelade intervjuerna med de fem studie- och 

yrkesvägledarna. Utifrån detta sorterades materialet utifrån examensår, arbetsplatser och 

                                                      
13 Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av integritetskänsligt material 

http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980005790/integritetskansligt_forskningsmateria2l.pdf 

2011-05-05 

http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980005790/integritetskansligt_forskningsmateria2l.pdf
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arbetsuppgifter etc. materialet sorterades för att därefter jämföras med varandra. En noggrann 

bearbetning av materialet gjordes i och med detta var avsikten att fånga respondenternas 

erfarenheter, åsikter och upplevelser om deras arbete samt arbetsuppgifter.  

 

May (2001) påstår att forskarens förförståelse är central för tolkningen och kan påverka 

resultaten. Därför är det viktigt att, som forskare, vara medveten som sin förförståelse och sina 

egna uppfattningar så att de inte blir styrande för processen.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat av den kvalitativa studie som vi genomfört. Eftersom det blev 

ett bortfall på mer än hälften av de 30 urvalsgruppen så presenteras bara resultat från intervjuer 

med fem kvinnliga studie- och yrkesvägledare på olika arbetsplatser. För att få bättre förståelse 

om analysens gång beskrivs kort om dessa vägledarnas arbetsplatser, tjänstgöringsgraden och 

deras upplevelser av arbetsuppgifterna samt deras trivsel.  Resultatet presenteras under olika 

rubriker utifrån våra intervjufrågor som i sin tur är kopplade till forskningsfrågorna samt svaren 

från vägledarna. Med hänsyn till anonymitet kallas respondenterna för A, B, C, D och E. 

Arbetsplatsernas namn kommer inte att nämnas, däremot kommer arbetsplatsernas form 

beskrivas. Därefter görs en kort sammanfattning utifrån dessa resultat. Samtliga respondenter 

har studerat på Stockholms Universitet.  

5.1 Resultatredovisning 

Här nedan följer en presentation av var och en av de intervjuade respondenterna där examensår, 

arbetsplatser, arbetsuppgifter, kompetens etc. redovisas. Härmed vill vi tydliggöra för en del av 

för de begrepp som vi använder här nedan. Ordet kompetens står för den kvalifikation och 

kunskap som varje person har med sig från exempelvis utbildning eller andra erfarenheter i 

livet. Vad det gäller ordet trivsel menas hur de här vägledarna upplever sina arbetsuppgifter 

samt arbetsplatser. Efter presentation av vägledarna följer ett sammanfattat resultat redovisning 

utifrån likheter och skillnader. 

5.1.1 Utbildning, examensår och arbetsplatser efter avslutad examen 

 

Respondent A har studerat studie- och yrkesvägledarprogrammet på campus och tog sin 

examen år 2007. Hon började sitt första arbete som studie- och yrkesvägledare i en grundskola 

i Uppsala. Hon var vikarie i ett år för en annan vägledare som var föräldraledig. Efter denna 

tjänst fick hon en tillsvidareanställning på ett kommunalt gymnasium, där hon inte trivdes så 

bra. När hennes nuvarande tjänst på en gymnasiesärskola dök upp sökte hon direkt till den. 

Hon har arbetat på sitt nuvarande jobb i ett och ett halvt år.  
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Respondent B har studerat studie- och yrkesvägledarprogrammet på campus och tog sin 

examen år 2008. Hennes första arbete bestod av två tjänster på 50 % i en grundskola och 20 % 

på en gymnasieskola. Hon arbetade på så sätt i ett år. Hennes nuvarande tjänst består av  

80 % och är i samma grundskola.  

 

Respondent C bestämde att utbilda sig vid 40 års ålder efter lång erfarenhet inom 

utbildningsväsendet. Hon hade jobbat som lärare och studie- och yrkesvägledare i en grundskola 

innan utbildningen. Studie- och yrkesvägledararbetet väckte ett intresse hos henne att studera 

vidare på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Hon fick sin examen år 2007. I början var det 

svårt att hitta jobb som vägledare därför skrev hon in sig på arbetsförmedlingen. Det var från 

arbetsförmedlingen som hon blev uppsökt av rektorn som arbetade på hennes nuvarande jobb. 

Hon tyckte att hennes tidigare erfarenheter inom vägledning hade hjälpt henne att få lättare 

tjänst som vägledare. Hennes första anställning var en delad tjänst vilken omfattades av arbete 

som vägledare och utbildningsledare. Detta varade i ett år.  

 

”Min tjänst från början var heltid men det var inte specificerat hur många procent jag jobbade 

som studie- och yrkesvägledare eller som utbildningsledaren”. 

 

Efter att hon hade arbetat i ett år fick hon erbjudande att arbeta som både vägledare och 

biträdande rektor och efter andra året fick hon tjänsten som både vägledare och rektor. Idag 

arbetar hon som rektor och vägledare på en och samma grundskola och har varit där i snart fyra 

år.  

 

Respondent D har studerat studie- och yrkesvägledarprogrammet på campus och tog sin 

examen år 2009. Direkt efter examen började hon arbeta deltid på en gymnasieskola. Sedan 

sökte hon en annan tjänst som bestod av 50 % vägledning och 50 % som receptionist på en 

grundskola. Sedan år 2010 arbetar hon på en högskola och tjänsten är på heltid. 

 

Respondent E har studerat på studie- och yrkesvägledarprogrammet och tog sin examen år 

2009. Just nu studerar hon på mastersprogrammet och kommer bli färdig med det år 2012. Efter 

hennes första examen fick hon en 75 % tjänst i oktober samma år på en grundskola, där hade 

hon både förberedelseklasser och särskolan. I november 2010 fick hon en ny tjänst på 60 % på 

tre olika fristående gymnasieskolor som ägs av samma arbetsgivare. 

 

5.1.2 Arbetsuppgifter 

Respondent A: hon har ett annorlunda vägledningsarbete och detta beror på att hon arbetar på 

en särgymnasieskola.  Hennes huvuduppgifter består av att ordna praktikplatser för alla elever. 

Hon berättade att alla elever på särgymnasieskola ska gå på praktik i 22 veckor, enligt 

skollagen.  Hennes andra arbetsuppgifter består av avslutningssamtal med elever, föräldrar, 

socialtjänsten och arbetsförmedlingen samt studiebesök på arbetsförmedlingen och 

folkhögskolor. Detta gör hon för elever på årskurs fyra för att visa dem att det finns andra 

möjligheter efter särgymnasieskolan. Hon har nästan inga väglednings samtal som man brukar 
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ha på andra skolor. Enligt henne, består inte hennes nuvarande arbete av så mycket 

dokumentation jämför med hennes tidigare arbete. Eftersom hon arbetar på en liten skola känner 

hon eleverna ganska väl. Förutom henne arbetar också en annan vägledare där som har en tjänst 

på 40 %. Detta är på grund av att eleverna i särgymnasieskola behöver extra stöd när det gäller 

vägledningen. 

 

Respondent B: förut bestod hennes arbete av att hjälpa eleverna med val av gymnasiet och att 

hitta praoplatser åt dem. Tjänsten var 50 %. Men p.g.a. att eleverna på denna skola har två 

profiler, hälsa och entreprenörskap, hann hon inte med entreprenörskapsdel förut. Enligt henne 

är entreprenörskapet viktigt för eleverna och hon anser att man ska börja med den redan från 

årskurs 6. Hon fick en utökad på sin tjänst för att kunna hinna med entreprenörskapet. Just nu 

har hon en tjänst på 80 %.  Hon berättade att hon tillsammans med två andra lärare började 

skriva en handlingsplan om hur de skulle arbeta närmare arbetslivet.  

 

”Jag började skriva en handlingsplan tillsammans med två andra lärare om hur vi skulle jobba 

med att komma närmare arbetslivet. Det har hänt mycket saker, det är så roligt. Redan från 

årskurs 6 börjar eleverna tänka på vad de tycker att det är roligt, vad de vill och vem de är.  I 

årskurs 7 är de ute på en arbetsplats i två dagar och arbetsskuggar. Jag brukar vara i olika 

klasser och presenterar mig. Nu vet de vem jag är. Förutom det här med valet av gymnasiet 

arbetar jag mycket med entreprenörskap. Om man har jobbat med den redan i 6:an blir det 

lättare för dem att välja sedan till gymnasiet”. 

Andra arbetsuppgifter som hon utförde var att gå till olika klasser och presentera sig själv för 

eleverna. Hon förklarade även att hennes arbetsuppgifter måste följa en del regler men annars är 

det ganska fritt hur hennes arbete ska se ut. Hon ansåg att lärarna har sitt sätt och hon har sitt. 

Hon berättade också att hon har mycket administrativt arbete, t.ex. när det gäller praktisk 

arbetslivsorientering (prao). Det är mycket att se till med lunchkuponger, bussbiljetter osv. 

Enligt henne så ingår detta i arbetet. Hon ingick också i elevhälsoteamet. 

 

Respondent C: när det gäller vägledningsarbete är hennes arbetsuppgifter enligt henne själv 

säsongbetonad. Hon menar att i november börjar hon med förberedelser inför gymnasiemässan 

och vägledningsarbetet vilket hon tycker ett ganska intensivt arbete fram till gymnasievalet i 

februari.  Efteråt är det mindre arbete tills omvalsperioden som kommer i april och i maj. Efter 

gymnasiemässan brukar eleverna få en skrivuppgift i svenska. Sedan kan de elever som vill och 

har frågor komma till henne. I december brukar hon skicka en kallelse till eleverna för ett 

obligatoriskt samtal. Förutom den här typen av vägledningsarbete arbetar hon med många 

administrativa uppgifter som tillhör det här arbetet. Hon förklarar också att den här typen av 

arbete eller det administrativa arbetet kan se olika ut från skola till skola. Denna uppgift kan 

ligga på studie- och yrkesvägledaren eller någon annan. På hennes arbetsplats ligger allting på 

henne eftersom hon har den typen av tjänst som hon har. 

 

”Det är många administrativa arbeten som tillhör det här jobbet. Det ser olika ut från skola till 

skola, det kan ligga på studie- och yrkesvägledaren eller annan, men här ligger allting på mig 

eftersom jag har den typen av tjänsten som jag har”. 

Hon betonar också att hon ser sitt arbete som vägledare och rektor som en fördel. Som 

vägledare kan hon komma närmare eleverna. Hon anser att hennes kunskaper från utbildningen 

är enormt värdefulla som rektor t, ex. samtalsmetodiken är en av dem. I hennes arbetsuppgifter 
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ingår också samtal med föräldrar och föräldrar information. Men det är inte varje år som hon 

gör detta och det beror på intresset från föräldrarna. Hon är även verksam i elevhälsoteamet. 

 

Respondent D har vägledningssamtal med de studenter som går på högskolan, men för det 

mesta är detta samtal korta. Hennes arbetsuppgifter är för det mesta att hjälpa studenterna med 

att välja nya kurser eller visa dem vad det finns för alternativa val inför nästa moment. Hon har 

också mycket administrativt arbete som måste göras på plats dels med studenterna och enskilt. 

De administrativa arbeten som hon gör är att gå igenom studieplanen och kolla upp att 

studenterna har behörighet till olika kurser inom programmet, samt kolla upp de krav som man 

får från utskickning till nästa årskurs. De frågor som hon arbetar mycket med är frågor kring 

programmet och vilka kurser som finns att läsa vidare. Hon har även ansvar för 

arbetsmarknadsdagar, vilket innebär att hon bjuder in olika företag till högskolan som kan 

berätta mer för studenterna om hur arbetsmarknaden ser ut.  

 

Respondent E: när hon tidigare arbetade på en grundskola bestod hennes arbete av främst 

vägledning inför valet av gymnasiet. Hennes andra arbetsuppgifter bestod bland annat av att 

träffa eleverna från förberedelseklasserna, elever från särskolan där skulle hon ordna 

praktikplatser. Hon var även aktiv i elevhälsoteamet och gjorde olika studiebesök. Idag är 

hennes arbete delad mellan tre nystartade fristående gymnasieskolor. Hon arbetar väldigt 

intensiv med att ta fram individuella planer. Förutom det här har hon varit ute och informerat 

om grundläggande behörighet och om hur man räknar betygen eller söker sommarjobb. Även på 

de här tre gymnasieskolorna är hon verksam inom elevhälsoteamet. 

 

”I de här fristående gymnasieskolorna som jag arbetar på är tre nystartade gymnasieskolor, så 

jag har arbetat väldigt intensiv med att ta fram individuella planer. Sen har jag varit ute och 

informerat om grundläggande behörighet och hur man räknar betygen, hur man söker 

sommarjobb, information, studieplaner och även här sitter jag med elevhälsan”. 

5.1.3 Kompetens och arbetsuppgifter 

Respondent A: enligt henne får man inte kompetens eller kunskap från utbildningen utan 

man får snarare en ”verktyg” utav utbildningen. Det hon ville belysa var att man lär sig 

vägledningsarbetet när man väl har börjat arbeta. Hon tyckte att en vägledare nästan skulle 

vara som en sekreterare. Med detta menade hon att man ska fungera som en spindel i nätet 

för att man ska kunna hjälpa individer med olika behov. I hennes roll som vägledare på en 

särgymnasieskola är det viktigt att man som person ska vara glad, positiv och utåtriktad.  

Respondent B: hon berättade att hennes arbetsuppgifter var kopplade till hennes 

kompetens, men hon ansåg också att det är mycket kvar när det gäller bilden av en 

vägledarens yrkesroll. Hon ansåg att vägledarna själva måste vara säkra på sina yrkesroller 

och tala om sina kompetenser. Hon menade också att man ska vara tydligare när det gäller 

att sätta gränser. Hon ansåg att beroende på vilken skolan man arbetar på ska man vara 

noggrann med sin yrkesroll. Ett exempel kan vara att hon gärna kan lyssna på dem som 
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kommer och berättar om sina ”problem” men samtidigt hon vet var gränsen går och vad 

hon är kompetent för. 

Respondent C: hon ansåg att hennes kompetens är absolut kopplad till hennes 

arbetsuppgifter och hon har definitivt en stor nytta utav det, men att det finns lite ”luckor”. 

Enligt henne är det administrativa arbetet väldigt efterfrågat inom vägledararbetet och det 

är något man inte lär sig under utbildningen. Hon berättade t.ex. att betygskatalogen som 

ingår i hennes arbete är det något som hon har fått lära sig på egen hand. Hon fortsatte att 

poängtera att den administrativa delen lär man sig när man väl kommer ut på arbetsplatsen. 

Respondent D: enligt henne har hon fått den rätta kompetensen från utbildningen som till 

exempel vägledningsteorier och karriärutveckling samt från praktiken. Men hon påpekar att 

när man arbetar på ett ställe kan arbetsuppgifterna variera mellan olika arbetsplatser. Där 

hon arbetar nu är arbetsuppgifterna styrda från myndigheter. Hon menar att man inte får all 

kunskap utav utbildningen utan även där man arbetar och alla arbetsplatser har olika 

rutiner. 

Respondent E: hon menade att hennes kompetens passade absolut med hennes 

arbetsuppgifter. Hon förklarade att man arbetar utifrån det man har utbildat sig till 

t.ex. samtalet, mötet med eleverna osv. Hon ansåg att utbildningen var tillräcklig. 

Hon ansåg att de praktikerna man gör är en träning inför kommande arbetet. Hon fortsatte 

att hon inte anser att man arbetar utöver kompetensen man har däremot på t.ex. fristående 

skolor ett arbete i förhållande till formen av anställningen. 

5.1.4 Yrkesrollen diffus eller tydlig 

Respondent A: enligt henne var nackdelen med hennes arbete att hon inte hade någon riktig 

arbetsbeskrivning. På hennes arbetsplats fanns det en arbetsbeskrivning som var gammal och 

den behövde göras om enligt henne. Hon menade också att det som står på 

arbetsbeskrivningen gör det svårt att kunna begränsa sig till vad man ska arbeta med. Hon 

ansåg att arbetsbeskrivningen ibland kan vara otydlig. Hon förklarade att man som vägledare 

ska vara tydlig med sin roll och man ska kunna sätta gränser för vad som ingår i vägledarens 

arbete.  Man ska även delegera vissa arbetsuppgifter till andra medarbetare.  

Respondent B: enligt henne finns det fortfarande mycket att göra för det är bilden av 

vägledaren som är otydlig. T, ex. när det gäller lönesättningen jämförs man med lärarna och det 

är oftast från rektorns sida men ibland även från lärarna.  Ett annat exempel som hon hade var 

att på t.ex. arbetslivsvecka ska alla lärare vara involverade och det är inte bara vägledaren som 

ska göra allt. Som vägledare ska man delegera till andra.  Hon berättade också att förr i tiden 

hade kanske vägledarna en tydligare roll som t, ex. val av gymnasiet och att hitta praoplatser. 

Hon fortsatte att hon ibland känner sig ensam eftersom hon inte har något riktigt arbetslag. 

Ibland när hon sitter med t.ex. lärarna har hon någon att jämföra sig med och då ser hon 

tydligare vad hennes roll består av. 
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”Vi själva är också osäkra på vår yrkesroll. Hur vi ska beskriva. Man ska själv vara tydlig med 

vad vi kan. Det är nödvändigt. Vi måste tala om vår kompetens. När det gäller gränser, 

beroende på vilken skola man jobbar på, ska man vara noggrann med sin yrkesroll”. 

 

Respondent C: enligt henne är inte hennes yrkesroll diffus och detta kan bero på att hon själv 

styr över vägledningen. Hon menar att hon kan organisera sitt arbete på egen hand och det är 

hon som skapar och bestämmer över sitt arbete. Hon anser också att detta kan bero på att hon 

arbetar som rektor. Hon berättade även att när hon började på sitt nya arbete fick hon nytta av en 

annan vägledares gamla material som arbetade där tidigare. Hon använde den delen som hon 

förstod sig på och ibland fick hon ändra på vissa saker. 

”Jag kan organisera mitt arbete på egen hand och det är jag som skapar och bestämmer över 

mitt arbete. Jag tycker också att detta kan bero på att jag arbetar som rektor”.  

 

Respondent D: hon upplevde inte att hennes arbetsuppgifter är diffusa med undantag av vissa 

av dem. Exempel på detta är när hon ska fatta rätt beslut. Det är framför allt vilken behörighet 

hon har upplevt hon som diffust t.ex. klartecken från rektorn om beslutet ska gälla. Det hon 

också förklarade var att det var mest från kollegorna hon upplevde att vägledarens 

arbetsuppgifter var diffusa samt att de ibland kunde begära ett arbete av henne som inte låg 

inom hennes befogenhet.  

Respondent E: hon menade att hennes yrkesroll är tydlig och där hon arbetade visste alla andra 

medarbetarna vad en studie- och yrkesvägledare har för roll. Men däremot ansåg hon när man 

har små tjänster kan det innebära att man inte hinner med allt som man önskar eller skulle göra 

och detta kan kännas som diffus. Hon ansåg även att den variationen av vägledarens arbete kan 

upplevas som diffus. 

”arbetsuppgifterna ser olika ut och detta är på grund av att man på grundskolan gör en sak och 

på gymnasiet en annan sak. På högskolan och universitet gör man någonting annat. Arbetar 

man på SFI är det något annat igen”. 

5.1.5 Trivsel 

Respondent A: hon berättade att hon trivdes bra med allt. Skolan hon arbetade på är en privat 

skola och det finns många förmåner som man får. Hon ansåg att hon representerade skolan 

genom att ha kontakt med olika företag och branscher.  

Respondent B: hon trivdes också bra och hon menade att hon var på rätt plats. Hon älskade sitt 

arbete och kontakten som hon hade med eleverna. Hon ansåg också att det är en bra stämning på 

hennes arbetsplats.  
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Respondent C: vägledaren trivdes väldigt mycket på sin arbetsplats. Hon trivdes med att arbeta 

både som vägledare och rektor. Hon såg detta som en stor chans att hon kunde kombinera 

vägledarens och rektorns arbete. 

Respondent D: enligt denna vägledare trivs hon bra på sin arbetsplats och tycker om sina 

arbetsuppgifter. Hon anser också om att arbeta i den miljö som hon arbetar, dvs. en 

universitetsmiljö.  

Respondent E: även hon trivdes bra på sin arbetsplats.  

5.1.6 Sammanfattning 

I resultaten har de fem respondenterna talat om sina examensår och de arbetsplatser som de 

hade efter avslutad examen. De redogjorde vilket år de tog sina examina och vilka var deras 

första och nuvarande arbetsplatser samt vilka tjänstgöringsgrad hade de på sina tjänster. De 

talade även om vilka arbetsuppgifter de utförde på respektive arbetsplatser. Enligt dem bestod 

deras arbetsuppgifter som en vägledare av det vanliga vägledningsarbetet samt andra 

arbetsuppgifter såsom den administrativ arbetet.  Under intervjun förklarade respondenterna hur 

de såg på sina arbetsroller som studie- och yrkesvägledare och att de ansåg det arbete de gör har 

en koppling till deras kunskap och yrkesroll. Samtliga respondenter trivdes bra på sina 

arbetsplatser på grund av den goda stämningen som fanns på deras arbetsplatser. I resultaten har 

vi sett likheter och skillnader mellan våra respondenter. Likheten är att dessa respondenter anser 

att deras arbetsuppgifter kan variera beroende på vilka arbetsplatser de arbetar på. Skillnaden är 

att en del av respondenterna inte upplever att deras yrkesroll är diffus. Däremot upplever de att 

de andra runt omkring kan uppleva deras yrkesroll som diffus och otydlig. Andra skillnader som 

vi kunde se var tjänstgöringsgraden som såg olika ut för dessa respondenter.   
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6. Analys 

Här nedan kommer undersökningens resultat att analyseras samt att sammankopplas till 

bakgrundsteorier. Likheter och skillnader mellan respondenterna kommer att redovisas utifrån 

dataresultatet.  

6.1 Arbetsuppgifter efter avslutad examen och trivsel 

 

Alla våra respondenter har arbetat inom skolväsendet och har ett traditionellt vägledningsarbete. 

Men förutom vägledningsarbetet har alla respondenterna även andra arbetsuppgifter. Samtliga 

respondenter trivs bra med yrket som studie- och yrkesvägledare och med sina arbetsplatser. Det 

berodde på att de upplevde att det arbete som de utförde motsvarade deras kunskap och att de 

kände sig bekväma med sina yrkesroller. En annan orsak till trivsel var att de upplevde en bra 

stämning mellan dem och andra medarbetare på respektive arbetsplatser. Beträffande resultatet 

av de intervjuer vi har gjort, kan vi se tydliga kopplingar till de teorier vi har nämnt. Utifrån 

resultatet finner vi en likhet till den beskrivningen från Lärarnas riksförbundet och våra 

respondenters arbetsroller.  Ur Lärarnas riksförbund, det akademiska förbundet för behöriga 

lärare och studie- och yrkesvägledare finns en beskrivning av studie- och yrkesvägledarnas 

arbetsmöjligheter. Enligt Lärarnas riksförbund är studie- och yrkesvägledarna professionellt 

verksamma främst inom skolväsendet, högskola, universitet samt inom Arbetsmarknadsverket. 

Vägledare kan också vara verksamma inom andra verksamheter som infotek och privata 

vägledningsföretag.
14

 

 

Om vikten av vägledning inom alla skolformer har regeringen i prop. 2009/10:165 påpekat att 

alla elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan samt i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 

utbildning i svenska för invandrare ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras 

behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.
15

 

 

Regeringen har i en annan proposition (prop. 2007/08:1) också, när det gäller högre 

studier, betonat vikten av vägledning i dessa verksamheter. Regeringen gav under år 2009 

                                                      
14

 

http://www.lr.se/duidinyrkesroll/yrkesetik/studieochyrkesvagledaresyrkesetik/omstudieochyrkesva

gledarna. 2011-05-03 

15
 http://www.riksdagen.se/ ur (prop. 2009/10:165) 

http://www.lr.se/duidinyrkesroll/yrkesetik/studieochyrkesvagledaresyrkesetik/omstudieochyrkesvagledarna
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/yrkesetik/studieochyrkesvagledaresyrkesetik/omstudieochyrkesvagledarna
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i uppdrag till högskoleverket att förnya informationen om utbildningstillgång och 

antagningsmöjligheter till sökande och till studie- och yrkesvägledare.
16

 

Utifrån dessa propositioner uppfattar man att vägledning tar en viktig plats inom olika 

skolformer men det som vi har åstadkommit från vårt resultat visar att de flesta av dessa 

vägledare har fortfarande en eller några deltidtjänster inom olika skolor. En fråga som 

dyker upp hos oss är varför arbetsgivarna inte vill anställa dessa vägledare på heltid. 

Respondenterna har berättat för oss att de gärna vill göra mer för sina elever men det är 

brist på tiden som orsakar att de inte hinner med allt.  

I Resa genom arbetslivet anser Monica Lindgren (2001) att bilden av hur individer 

upplever sitt arbetsliv är uppbyggt utifrån behov som individerna har för att bli 

tillfredsställda med sin arbetssituation. Några bra exempel på sådana behov är trygghet 

och känsla av tillhörighet med den organisation man arbetar i. Vi kan se ett samband 

mellan denna teori och våra respondenter och det är att de trivs bra med sina roller som 

studie- och yrkesvägledare samt att de känner sig nöjda och trygga på sina arbetsplatser. 

Det som skiljer våra respondenter från varandra är formen på arbetsplatserna samt de 

arbetsuppgifter de utför. Våra respondenter arbetar på t.ex. grundskolor, 

särgymnasieskola, högskola samt gymnasieskolor. Alla respondenter arbetar utifrån de 

regler och krav som finns på deras arbetsplatser. Den traditionella vägledningen skiljer 

sig från respondent till respondent beroende på de individer de bemöter. På varje 

arbetsplats finns det olika förväntningar på vägledarna vi har intervjuat. Andra skillnad 

mellan respondenterna är att de ibland kan ha ett annorlunda vägledningsarbete. 

Exempelvis när man arbetar på en särgymnasieskola kan arbetsuppgifterna bestå mest av 

att ordna praktikplatser för alla elever samt att ha avslutningssamtal med elever, föräldrar, 

socialtjänsten och arbetsförmedlingen. 

Ett samband mellan dessa respondenternas arbetsuppgifter och den förklaring som finns på 

Lärarnas riksförbund är att studie- och yrkesvägledarutbildningen och arbetet är baserade på 

fyra vetenskapliga inriktningar som pedagogik, psykologi, filosofi och sociologi. Vägledarens 

uppgift är den personliga vägledningen av vägledningssökande. Vägledaren hjälper individer 

med en bra kännedom om sig själv och att hitta de rätta alternativen och metoder att hantera 

valsituationer. De viktigaste verktygen i denna process är den personliga vägledningen, vilket vi 

tydligt kan se på våra respondenter och de arbetsuppgifter de genomför. 

 

En gemenskap mellan våra respondenter och den som Borhagen, Loven (1991) betonar är att 

syofunktionen i praktiken inte är en målstyrd verksamhet utan att den utformas efter de 

verksamma personaler som lärare, skolledares och elevernas behov och förväntningar. Det 

stämmer bra med våra respondenter som har anpassat sina arbetsroller efter villkoren som ställs 

på dem på respektive arbetsplatser. 

Allvin, Michael m.fl. (2006) klargör också hur arbetslivet blivit mer heterogent. När arbetets 

regler varierar mellan olika branscher, arbetsplatser och individer blir det allt svårare att tala om 

arbete i allmänhet. Arbetstagaren måste hålla sig flexibel i förhållande till arbetet. Med det 

menar vi att våra respondenter också anpassar sina arbetsuppgifter efter arbetsplatsernas regler 

och är mer flexibla. 
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Det som för samman våra respondenter är att alla efter avslutad examen hade fått en anställning 

i form av vikariat eller tillsvidareanställning. Alla de förutom en hade bytt sina arbeten några 

gånger. Det som skiljer respondenterna från varandra är tjänstgöringsgraden på de tjänster de 

har. Tillexempel en av respondenterna fick sin första tjänst direkt samma år i samband med sin 

examen och tjänsten varade i ett år. Därefter fick hon en annan tjänst på en gymnasieskola. 

Tjänsten var en tillsvidareanställning som hon inte trivdes bra med. Hon sökte till sin nuvarande 

tjänst på särgymnasieskola. Sammanlagt har hon bytt arbete tre gånger under fyra års period. I 

ett annat fall hade en respondent fått först en tjänst på 50 % på en grundskola och 20 % på en 

gymnasieskola. Hon arbetade på detta sätt i ett år.  Senare valde hon att arbeta kvar på 

grundskolan men för att hinna med sina arbetsuppgifter begärde hon en höjning av tjänsten till 

80 %. Idag arbetar hon kvar på samma grundskola. Sammanlagt har hon arbetat i cirka fyra år. 

Bara en av respondenterna har varit på en och samma grundskola i cirka fyra år. För henne 

dröjde ett tag tills hon hittade sin nuvarande tjänst där hon började arbeta som vikarie. Tjänsten 

var delad mellan vägledning och utbildningsledare men efter ett tag fick hon arbeta både som 

vägledare och biträdande rektor. Och idag arbetar hon som rektor och vägledare.  

Det som vi har begripit från våra respondenters berättelser är att fyra av fem har haft tjänster 

som är eller har varit på deltid. En fråga som vi undrar över är varför vägledarna har ofta en 

deltidtjänst och vad detta beror på. Med tanke på att arbetsgivarna är medvetna om det stora 

behovet av vägledning hos individer varför de vill inte satsa mer på vägledningen och anställa 

vägledarna på heltid.  

 

Allvin (2006) bekräftar detta genom att förklara hur företagen i det nya arbetslivet anpassar sina 

organisationer efter den förändrade arbetsmarknaden.  De skär ner på sin personal för att vara 

mer kostnadseffektiva. Arbetets organisering anpassar sig till olika krav som ställs inom 

organisationen. För arbeten där kraven inte är givna, där målen inte är klart definierade eller där 

definierandet istället är en del av arbetet har det traditionella organisatoriska regelverket blivit 

mer avslappnat i vissa fall t.o.m. granskats. 

 

För att närmare kunna ta reda på hur arbetsmarknaden för blivande studie- och yrkesvägledare 

kommer att se ut i nuläget och i framtiden har vi läst en prognos från Lärarnas riksförbund där 

de visar att det finns en balans mellan nyexaminerade vägledare idag fram till år 2015. 

Prognosen visar även balansen mellan erfarna vägledare idag fram till år 2015. De beskriver 

arbetsmarknaden för vägledarna som i balans, det innebär att chanserna att få jobb är relativt 

goda. Hur arbetsmarknaden längre fram kommer att se ut är svårt att säga. Studie- och 

yrkesvägledarna anställs i allt högre grad även till andra branscher (utanför skolan). 

Förändringar i utbildningsväsendet och samhällsstrukturen innebär att behovet av vägledning 

och information förmodligen ökar, samtidigt finns risken att kommuner främjar andra 

verksamheter när ekonomin är skarp. deras samlade bedömning är att arbetsmarknaden idag är i 

balans och att den om fem år fortfarande kommer att vara i balans, men att det finns viss risk för 

att situationen övergår i brist. Arbetsmarknaden präglas av medelstora skillnader mellan hög- 

och lågkonjunktur. Olika utbildnings yrkesområden som är i balans år 2015 enligt politiska 

beslut kan, som det ser ut i dagsläget, ändra prognosbilden, främst åt bristhållet. Prognosens 
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osäkerhet uppskattas till 3 för nyexaminerade och 3 för erfarna på en skala från 1 till 5, där 1 på 

skalan innebär mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög grad av osäkerhet.
17

 

Utifrån denna prognos kan vi förhoppningsvis få en förbättring av arbetsmarknaden för alla 

studie- och yrkesvägledare i framtiden. 

6.3 Yrkesrollen diffus eller tydlig 

 

Utifrån det vi har utläst av våra respondenter när det gäller upplevelser av deras kompetens och 

yrkesroll kan vi se att nästan alla respondenter anser att det finns en koppling mellan deras 

kompetens och de arbetsuppgifter de har. Däremot kan vi inte se stora skillnader när det gäller 

kraven som ställs på dem. De krav som ställs på de här respondenterna kan skilja sig beroende 

på vilken arbetsplats de arbetar på. Nästan alla de anser att det är upp till var och en att kunna 

sätta gränser och vara tydliga med sina yrkesroller. 

 

När det gäller kompetens anser fyra av fem Respondenter att kompetens är någonting som man 

inte bara får från utbildningen. Det man erhåller från utbildningen fungerar som ett verktyg. En 

del kompetens får man från utbildningen som man kan ha nytta av senare i arbetslivet. Exempel 

på sådana kompetenser är vägledning, karriärutvecklingsteorier, samtalsmetodik och även 

praktiker som man har haft under utbildningen. Alla respondenter anser att vägledningsarbetet 

är någonting som man lär sig i efterhand. Exempel på sådant arbete är den administrativa och 

praktiska arbetet eller att kunna läsa och tolka betygskatalogen. Sådana kunskaper är någonting 

som man saknar från utbildningen. En gemensam sak för alla våra respondenter är att man som 

vägledare ska kunna tydliggöra sin roll kopplad till sin kompetens för alla andra medarbetare. 

Det är viktigt att kunna sätta gränser och tala om för andra vad en vägledarens arbetsroll består 

av. 

 

Enligt respondenterna en sak som ofta orsakar otydlighet om vägledarens yrkesroll är att det 

inte finns någon riktig och aktuell arbetsbeskrivning om vad en vägledare gör. De 

arbetsbeskrivningar som finns är ofta gamla och behöver uppdateras.  

Apropå detta har respondenterna berättat t.ex. att den arbetsbeskrivning som finns på deras 

arbetsplats gör att de har svårt att begränsa sig och de vet inte exakt vad de ska arbeta med. De 

anser också att förr i tiden hade vägledarna en tydligare roll som bestod av att hjälpa elever inför 

val av gymnasiet och att ordna praktikplatser åt eleverna. En del av respondenterna ansåg att 

deras yrkesroll inte är diffus och det kan bero på att de själva styr över vägledningsarbetet. Det 

var mest deras kollegor som upplevde att deras arbetsuppgifter var diffusa. De kunde ibland 

begära arbete som inte låg på deras befogenhet. En av de respondenterna påpekade att hennes 

yrkesroll är tydlig och där hon arbetar visste alla medarbetarna vad en studie- och 

                                                      
17 http://www.saco.se/upload/Dokumentarkiv/Skrifter/2010_framtidsutsikter2015.pdf 2011-04-29 
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yrkesvägledare har för yrkesroll. Hon menade beroende på var man arbetar, skiljer 

arbetsuppgifterna från varandra.  

Bohagen och Loven (1991) belyser detta genom att resonera om målen för vägledningen. I 

målen står det att studie- och yrkesvägledning ska integreras i hela skolverksamheten och det är 

ofta vägledaren som är ensam ansvarig för syoverksamheten. Begreppet vägledning är oklart för 

de flesta, förutom vägledarna. Borhagen och Lovén uttrycker att det är viktigt att vägledarna 

själva tydliggör vägledningsbegreppet för alla inblandade. Annars finns det en risk att olika 

grupper talar förbi varandra. Trots att skolledare och lärare ofta inte vet målen för 

syoverksamheten värderar både de och eleverna vägledaren högt och uppskattar dennes arbete. 

Vägledaren själv känner att deras arbete är betydelsefullt och värderas högt av övriga på skolan. 

De vägledare som arbetar ensamma uppskattar friheten i yrkesrollen men saknar ibland en 

kollega att diskutera med. På de arbetsplatser där de är fler vägledare lyfter de fram fördelen 

med att vara fler.  

 

I Lärarnas riksförbund framkommer det att studie- och yrkesvägledarens roll präglas starkt i 

skolan genom att elevernas lärande är huvudprocess i skolan. Samarbetet mellan elev, 

vägledare, lärare, skolledare och hemmet liksom med arbetslivet är mycket viktigt för elevens 

utveckling. Arbetet i skolan planeras alltmer gemensamt t ex i arbetslag, lärarlag, 

mentorsgrupper och med elevmedverkan. Det ställer stora krav på studie- och yrkesvägledaren 

att hitta sin roll i samarbetet. Studie- och yrkesvägledaren ska både se till enskilda individers 

behov av personlig vägledning och individers och gruppers lärande vad gäller val och väljande, 

informationskompetens, utbildningssystem och arbetsmarknad. Studie- och yrkesvägledaren har 

också, liksom lärare, en roll som elevvårdare i samarbete med den särskilda 

elevvårdspersonalen. 

 

Utifrån våra respondenter kan vi tydligt inse att de är medvetna om sina yrkesroller. De har 

betonat också att det är ofta andra som missuppfattar deras yrkesroller som vägledare. Enligt 

några av dem är det viktigt att man kan delegera till andra medarbetare och våga sätta gränser 

för de orimliga förväntningar som ställs på en vägledare.  
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7. Slutsatser 

I detta avsnitt besvaras studiens forskningsfrågor utifrån resultaten och analysen samt diskuteras 

vår antagande. 

7.1 Hur ser arbetsuppgifterna ut för en studie- och 

yrkesvägledare inom skolväsendet? 

I undersökningen har vi kommit fram till att en studie- och yrkesvägledare efter avslutad 

examen kan vara verksam inom skolväsendet både på den offentliga samt inom den privata 

sektorn. Apropå detta har på SACO:s hemsida klargjorts vilken kunskap en studie- och 

yrkesvägledare kan få efter utbildningen och vilka arbetsplatser som är aktuella för dessa 

vägledare. 

 

”Utbildningen till studie- och yrkesvägledare ger professionell kunskap för arbete med studie- 

och yrkesvägledning. Efter avslutad utbildning finns flera möjliga verksamhetsområden. Den 

främsta arbetsmarknaden för studie- och yrkesvägledare finns inom utbildningsväsendet, till 

exempel grundskola, gymnasieskola, Komvux, folkhögskola, högskola/universitet”.
18

 

 

Det vi har också kommit fram till från resultatet visar att en vägledare kan arbeta från halvtid till 

heltid. Som vägledare kan man ha delat tjänst beroende på var man arbetar. Tillexempel en av 

våra respondenter hade ett arbete som var delat mellan vägledning och rektorsarbete. Det vi har 

uppfattat är att en vägledare ibland måste arbeta på två olika arbetsplatser för att komma upp till 

en heltidstjänst.  Allvin (2006) betonar också att i arbetsmarknadens utkant har det alltid funnits 

vikarier, daglönare och andra med tillfälliga arbeten. Det som våra resultat visar är att våra 

respektive vägledare hade tjänster i form av vikariat eller tidsbegränsade innan de fick sina 

nuvarande tillsvidaretjänster . En vägledares arbetsuppgift kan variera beroende på vilket behov 

finns det på samtliga arbetsplatser. Ofta vägledningsarbete består av information i klasser eller 

till föräldrar, enskilda samtal, ordna praktikplatser men även av en del andra arbetsuppgifter 

som administrativt arbete.  
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7.2 Hur upplever studie- och yrkesvägledarna att deras arbete 

motsvarar den kompetens de har? 

De fem respondenter i undersökningen anser att deras arbete motsvarar deras kompetens. Med 

detta menar de att den kompetens som de har idag har de fått från utbildningen men en del 

kompetens får man i samband med arbetet. Vägledarna anser även att en vägledare ska vara 

medveten om vad som ingår i hennes yrkesroll och arbetsuppgifter för att lättare kunna sätta 

gränser för de andra medarbetarna. De upplever att det inte är de som upplever deras kompetens 

som diffus utan att studie- och yrkesvägledarens roll kan upplevas som diffus av andra. 

 

Vi kan se en förklarning om kompetens hos Lantz & Friedrich (2006) som ser på kompetensen 

som den kunskap och de färdigheter som en individ bär med sig. Med detta menar författarna att 

man som vägledare samlar på sig färdigheter och kunskaper från tidigare utbildningar samt 

erfarenheter. Kompetens är någonting som man åstadkommer under hela livets förlopp.  

 

7.3 Vår antagande  

 
Vår antagande var att studie- och yrkesvägledarna har en diffus yrkesroll och därför ser 

tjänsterna olika ut, samt att en vägledares arbetsuppgift kan variera beroende på vilka 

arbetsplatser de befinner sig på. Utifrån studiens resultat ser vi att vårt antagande är till största 

delen riktigt. Alla respondenter ansåg att deras yrkesroll kan upplevas diffus av andra samt att 

den variationen på arbetsuppgifter kan orsaka en del oklarhet för andra runtomkring. I de flesta 

fall ur respondenternas berättelse fanns det inga riktiga arbetsbeskrivningar för en vägledare. 

Respondenterna påpekade också att man som en vägledare ska vara tydligt med det arbete som 

man genomför.  
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8. Diskussion 

8.1 Resultat 

I början av uppsatsskrivningen ville vi studera hur arbetsuppgifterna för studie- och 

yrkesvägledare ser ut efter avslutad utbildning samt om relationen mellan de här 

arbetsuppgifterna och den kompetens som vägledare har är relevanta. Genom resultat och 

litteraturen har vi fått kunskap om det ämne som vi studerat. Från tidigare forskning som till 

exempel SACO
19

 och Lärarens riksförbund
20

 har vi fått en överblick av de arbetsmöjligheter 

som finns för blivande studie- och yrkesvägledare. Men däremot har inte tidigare forskning 

belyst hur tjänstgöringsgraden kan se ut för vägledarna.  

 

Genom de intervjuer som vi har utfört med fem vägledare har vi kommit fram till att man som 

vägledare arbetar ofta inom skolväsendet. Vi har också fått kunskap om hur tjänstgöringsgraden 

ser ut för vägledarna som vi har intervjuat. Det visade sig att man som vägledare kan ha en 

tjänst från deltid till heltid. En sak som var motsatsen till vår antagande var att respondenternas 

yrkesroll inte var diffus enligt dem snarare arbetet som vägledare kan vara mångfacetterade. Det 

vi har fått veta utifrån vårt resultat är att en vägledarens arbetsuppgift eller yrkesroll kan se olika 

ut beroende på var man har för arbetsplats samt vilka behov som finns på denna arbetsplats. 

Enligt respondenter som vi har intervjuat kan en vägledares arbete bestå både av 

vägledningsarbete samt av andra arbetsuppgifter som tillexempel administrativt arbete.  

 

Att kunna behålla ett perspektiv om vägledarnas tjänster och yrkesroller upplevdes som 

komplicerat. Detta var pga. att vi hade en väldig ensidig, teoretisk inställning och nästan ingen 

erfarenhet om hur anställningen kunde se ut för en vägledare. Den uppfattning som vi har idag 

utifrån våra intervjupersoner är att förutom studie- och yrkesvägledare utbildningen som kan ge 

oss en grundkunskap om vägledningsarbetet, måste en vägledare anpassa sina kunskaper till de 

arbetsuppgifter som man har på sitt arbete.  

 

Berglund och Fejes (2009) har en åsikt om att anställningsbarhet är en förmåga att handla, att 

reflektera kritiskt, att individen ska uppleva att denne har makt att kontrollera sin egen situation, 

samt ett livslångt lärande. Med detta menar vi att som vägledare ska man kunna kontrollera sin 

egen situation genom att göra sig själv anställningsbar och arbeta utifrån de arbetsuppgifter som 

ges. 

                                                      
19 http://www.saco.se/templates/Ocupation.aspx?id=3955&epslanguage=SV 2011-05-03 
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8.2 Metod 

Den kvalitativa metoden som vi har använt oss av i undersökningen samt intervjuer med studie- 

och yrkesvägledarna har gett oss svar på våra frågor om vägledarnas arbetsuppgifter. En fördel 

med kvalitativ metod är att den kan ge en möjlighet att ställa följdfrågor om det skulle uppstå 

några funderingar under intervjuernas gång. Att använda oss av en kvalitativ metod i studien 

kändes bra och våra upplevelser är också att intervjupersonerna kände sig bekväma i att få 

berätta fritt inom berört område. En nackdel med kvalitativ metod kan vara att de förberedelser 

man gör innan intervjuerna samt att avståndet är tidskrävande. Men däremot tycker vi att 

kvalitativ metod har fungerat mycket bra att arbeta med. Om undersökningen hade gjorts med 

en kvantitativ metod skulle vi inte få ett sådant resultat som är relevant för vår undersökning. 

Vad vi menar är att intervjupersonerna inte skulle få möjligheten att förklara sina tankar på ett 

direkt sätt.  

8.3 Framtid 

Resultatet visade att blivande vägledare arbetar ofta inom skolväsendet. Men vi vill mot en 

bakgrund av en bristande forskning inom området vägledning och arbetsmarknad dra samhällets 

uppmärksamhet till att det saknas forskning kring området vägledarens arbetsmöjligheter på 

arbetsmarknaden. Ett annat faktum är att vägledarnas tjänster ofta är på deltid. Det kan också 

vara intressant att undersöka mer om bakomliggande orsaker för deltidtjänster. 
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Bilaga 

Bilaga 1 

Missiv brev  

 

Hej! 

 

Vi är två studie- och yrkesvägledarstudenter som heter Soodabeh Bashi och Nahrin Nikola och 

läser studie- och yrkesvägledarprogrammet vid institutionen för pedagogik och didaktik 

Stockholms universitet. Vi går vår sista termin och skriver nu vårt examensarbete där vi vill 

undersöka hur arbetsmarknaden ser ut för vägledare och hur tjänstgöringsgraden kan se ut.  

 

Vi vore tacksamma om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju för vår undersökning. 

Intervjun kan ta ungefär en timme.  Din medverkan är frivilligt och du får avsluta intervjun när 

du känner för den. Denna undersökning kommer endast att användas för forskningsändamål, 

och personuppgifterna kommer att behandlas anonymt.  

 

Med vänlig hälsning 

  

Soodabhe Bashi & Nahrin Nikola  

 

Kontakta oss vid frågor och funderingar. 

Soodabeh Bashi 

Telefon: 070-144 51 22 

sood_bas@hotmail.com  

 

Nahrin Nikola 

Telefon: 073-997 02 17  

nahrin.nikola@gmail.com. 

mailto:sood_bas@hotmail.com
mailto:nahrin.nikola@gmail.com


Stockholms universitet   

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Bilaga 2 

Intervjuguide för Studie- och yrkesvägledare 

1. Berätta lite om dig själv och din bakgrund  

Utbildning 

Examens år 

Arbetsplatser 

2) Hur länge har du jobbat som studie- och yrkesvägledare? 

3) Var har du fått din anställning som studie- och yrkesvägledare?  

4) Hur många anställningar har du haft efter avslutad examen? Vilka tjänstgöringsgrader har du 

haft?  

5) Vilka arbetsuppgifter har du haft på din anställning?  

6) Har dina arbetsuppgifter varit kopplade till din kompetens? (förklara mer). 

7) Upplever du att dina arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledare är diffus? Kan du berätta 

mer? Ge exempel? 

8) Hur trivs du på din arbetsplats? Bra/ inte bra 


