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Abstracts 

Study and career counseling is a profession which all who have attended school in 
Sweden is familiar with. We have all at some time during the school day met a 
counselor. Just as many meetings seem to generate as many stories and they are not 
always of good character. Hopefully it hangs together with the fact that today there is no 
requirement for competency to work as a study and career counselor. This means that 
many meetings with guidance counselors have been conducted without the knowledge, 
understanding and professionalism as a trained counselor with competence entails. The 
researchers are agreed that the professional role must be strengthened, investigated and 
acknowledged on a broad front. This study helps to clarify the importance of the 
counselor’s education and what this means for the profession and clarify what 
influences how an educated counselor performs in his professional role. 
The study is qualitative and conducted with respondents who have studied counseling at 
Stockholm University. 
The results show a clear correlation between how counseling education and workplace 
culture interact and affect how counselors work, even how the counselors work can be 
traced to accepted theories and methods and also some criticism against counseling 
educations relevance to their professional role. 
The study results in a model that can be used to describe the counseling profession. 
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1. Inledning 

Studie- och yrkesvägledning är en profession vilken de flesta som gått i skolan i Sverige 
har en relation till. Enligt skollagen1

Jag har ofta stött på förvåning bland vänner och bekanta, till och med vid mina 
praktikplatser, då jag presenterat vägledning som en universitetsutbildning, vilket jag 
tolkar som att det råder en delad uppfattning om vad en vägledare faktiskt är och kan. 

 ska samtliga elever någon gång under skoltiden ha 
mött en studie- och yrkesvägledare (vägledare) eller personal med motsvarande 
kompetens. Lika många möten verkar generera lika många historier och de är inte alltid 
av god karaktär. Det hänger förhoppningsvis ihop med att det idag inte finns något krav 
på behörighet för att få arbeta som vägledare. Det gör att många möten med vägledare 
har skett utan de kunskaper, förförståelse och professionalism som en utbildad 
vägledare med behörighet medför.  

Mina handledare, på tre olika praktikplatser, har alla beskrivit sin arbetssituation som 
anonym. Jag upplevde att de hela tiden behövde förklara och försvara sina kunskaper 
och arbetsuppgifter gentemot övriga anställda på skolorna. Även att de hade svårt att 
motivera sina löner och avgränsningar i arbetsuppgifter mot högre chefer. Samt att de 
många gånger var svårt att förklara för eleverna vad de faktiskt kunde förvänta sig av 
sin vägledare. Helt enkelt upplevde jag att vägledarna hade svårt att beskriva sin 
kompetens. Vilket har fått mig intresserad av att undersöka om jag kan finna ett sätt att 
tydliggöra vägledares yrkesroll.  

Jag anser att vägledares största kompetens består av insikter, som vägledarna förvärvat 
genom att analysera och reflektera genom kurser som socialpsykologi, 
utvecklingspsykologi och kommunikation. Denna kunskap är ovärderlig men svår att 
beskriva och mäta, detta då all kunskap är social och endast finns hos den som bär den 
(Eliasson, 1989), dock ligger den till grund för varje vägledare.  

Utöver det besitter vägledare kunskaper om teorier och metoder för vägledning. 
Påverkar arbetssituationen användandet av metoder eller kan det skönjas likheter mellan 
olika vägledare från olika arbetsförhållanden? Går det att tala om en generell 
”verktygslåda” hos vägledare och vilka teorier och metoder ryms i så fall i den? 

Går det att skapa en ”verktygslåda” som alla vägledare kan känna igen sig i och då 
använda den som underlag vid beskrivning av sin profession. Min erfarenhet är att 
vägledare pratar om sin ”verktygslåda” som något självklart men jag har aldrig hört 
någon nämna vad den skulle innehålla eller vad det betyder. Med verktygslåda menar 
jag den bildliga metafor som symboliserar att vägledaren har olika metoder och teorier 
att ta till vid olika situationer, ”ibland behövs det hamras och ibland måste sågen 
fram…”  

                                                      
1 www.lagrummet.se Skollag (2010:800) (tillgänglig 2011-06-08) - Skollagen 

http://www.lagrummet.se/�
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1.1 Problemområde 

I den rådande samhällsdebatten talas det hett om den statliga satsningen på jobbcoacher, 
vilket hittills inte varit ett helt lyckat projekt, då många aktörer har varit oseriösa (DN 
101015). Hur detta, om detta har skadat synen på utbildade vägledare ska vara osagt, 
men behovet av att kunna uttrycka och precisera sin kompetens kan inte annat än att ha 
ökat.  

Yrket studie- och yrkesvägledare har flera olika namn, som kan användas för liknande 
arbetsuppgifter; studie- och yrkesvägledare, vägledare, coach, karriärcoach, 
karriärvägledare för att nämna några namn. Det finns ingenting som reglerar vem som 
får kalla sig vad eller vilken kompetens varje titel medför. Göran Nilsson (2005) pekar 
på att begreppet även förändras över tid. Dessa oklarheter och förändringar försvårar för 
utomstående att skapa sig en bild av vad de kan förvänta sig vid ett eventuellt möte med 
en verksam vägledare.  

De generella styrdokument som finns att tillgå för vägledare, eller för dem som vill lära 
sig mer om yrket, är de etiska riktlinjer som Sveriges vägledarförening tagit fram2

Arbetsklimatet för studie- och yrkesvägledare kan många gånger ses som en kamp i 
motvind, då arbetskolleger inte känner till vägledarens kompetens. Även 
skolan/arbetsgivaren verkar sakna förståelse eller vara insatt i vilken kunskap och inom 
vilka områden en studie- och yrkesvägledare bäst kommer till nytta. I 
arbetsmiljöundersökningen som lärarnas riksförbund gjort, svarade 45 % av tillfrågade 
studie- och yrkesvägledare att de endast delvis hade arbetsuppgifter som motsvarade 
deras kompetens samt 44 % uppgav att deras kompetens inte var förankrad hos 
arbetsgivaren

. 
Dessa riktlinjer talar med stora ord om vad en vägledare kan; om att vägledare har 
kunskaper som berör mänskliga möten, anpassar vägledningsinsatserna, underlätta för 
individer att göra val i livet, skapa motivation etc. Men vilka kunskaper vägledaren har 
finns inte att hitta, inte heller hur vägledarna går tillväga för att anpassa, underlätta och 
motivera dem de samtalar med eller vilka metoder de använder och framför allt syns 
inte vilka förutsättningar en vägledare behöver för att kunna arbeta efter de etiska 
riktlinjerna. Denna undersökning vill bidra till att kvalitetssäkra yrket, då teorier och 
metoder lyfts fram så det syns att vägledarens arbete vilar på beprövad vetenskap och 
behovet av utrymme på arbetsplatsen synliggörs. Förhoppningsvis kan denna studie 
vara ett litet bidrag för att skilja en utbildad vägledare från oseriösa aktörer. 

3

                                                      
2 

. För den enskilda vägledaren kan det vara svårt att hävda sig på 
arbetsplatsen alltifrån löneförhandling till avgränsning av arbetsuppgifter, vägledaren 
får svårt att komma till sin rätt om ingen vet vad man kan.  

www.vagledarforeningen.org 2011-03-07, (se även bilaga 2) – Etisk deklaration och etiska 
riktlinjer för studie- och yrkesvägledare 
3 
http://www.lr.se/download/18.15b211251268a18575180005511/arbmilj%C3%B6_slutrapport_200308.pd
f 2011-03-02 – En rapport om hur lärare och studie- och yrkesvägledare har det på jobbet 
 

http://www.vagledarforeningen.org/�
http://www.lr.se/download/18.15b211251268a18575180005511/arbmilj%C3%B6_slutrapport_200308.pdf�
http://www.lr.se/download/18.15b211251268a18575180005511/arbmilj%C3%B6_slutrapport_200308.pdf�
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Att precisera vilken kunskap utbildade vägledare använder kan göra det tydligare för 
utomstående att få en mer rättvis bild av vad de kan förvänta sig vid mötet med en 
vägledare. Det kommer även att ge en trygghet för vägledare att kunna visa upp ett 
papper som pekar på gemensam kompetens för yrket, så den enskilda individen inte ska 
behöva känna att ord står mot ord vid beskrivning av sin egen kompetens.  

Denna studie kan ses som ett komplement till vägledarföreningens etiska riktlinjer. Den 
kan även ses som ett litet bidrag till den aktuella forskningen om hur vägledares arbete 
organiseras och genomförs, vilket det saknas kunskap om (Skolverket, 2005).  

Användandet av metoder och teorier måste ses i sin miljö. Skolverket anser i sina 
allmänna råd för studie- och yrkesorientering att kvalitén på studie- och 
yrkesvägledning hänger samman med hur kommunen och skolan prioriterar och 
organiserar verksamheten (Skolverket, 2009). Med denna studie hoppas jag kunna visa 
på att det inte behöver stämma. Att en utbildad vägledare, som arbetar i motvind, trots 
det håller en god kvalité på sin väglednings verksamhet. 

Vägledning är en abstrakt kunskap och därmed blir vägledares arbete abstrakt och svårt 
att beskriva, då vägledning har många dimensioner. Så med denna studie vill jag visa ett 
sätt att beskriva vägledarens ”verktygslåda” och påvisa att det finns ett samband mellan 
hur olika vägledare arbetar, trots att enskilda vägledares arbetssätt ser olika ut (Lovén, 
2000), i och med detta gör jag det abstrakta lite mer konkret. 

1.2 Syfte 

Jag ser yrket studie- och yrkesvägledare som en pedagogisk process i ständig utveckling 
och förändring. Min studie- och yrkesvägledarutbildning har gett mig en förförståelse 
att ett dokument, som på ett lättöverskådligt sätt beskriver och definierar vad som 
påverkar en utbildad vägledares möjligheter att arbeta, skulle bidra till att förtydliga 
vägledarprofessionen. 

 

Utifrån det har jag formulerat studiens syfte som är att: tydliggöra vad som finns i en 
vägledares ”verktygslåda”.  

1.3 Forskningsfrågor 

• Vilken relevans har vägledarutbildningen för yrkesrollen? 



 4 

• Vad möjliggör eller begränsar respondenterna att tillämpa de metoder och teorier 
de fått genom vägledarutbildningen? 
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2. Bakgrund 

Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning över det svenska forskningsfältet som är 
inriktad mot att beskriva vägledning och vad det är. Därefter följer en presentation av 
vägledning och sedan följer en kortfattad beskrivning av de modeller och teorier som är 
relevanta för denna studie. Därefter följer ett avsnitt om kompetens och dess relevans 
för yrkesrollen och kapitlet avslutas med begreppsförklaring.  

2.1 Anknytande forskning 

Då området studie- och yrkesvägledning är ett tvärvetenskapligt ämne finns det mycket 
forskning som berör vägledning på något sätt. Jag har tittat efter den del som försöker 
beskriva, klargöra eller definiera vägledaryrket. Det jag finner inom området upplever 
jag som överblickbart, forskningen är relevant och fortfarande gångbar trots att den är 
ända upp till 30 år gammal.  

Den forskning som jag funnit är främst bedriven på 1980 och -90 talet. Under den 
tidsperioden talas det generellt om att det finns lite kunskap om hur vägledning bedrivs 
och om vad som sker i ett vägledningssamtal, det verkar ha satsats på att lyfta fram 
området. Den dåtida vägledardebatten finns sammanställd i Perspektiv på vägledning 
(1989), som är en skrift och består av nio artiklar som tillsammans syftar till att hålla 
vägledardebatten aktuell, eller syodebatten som det kallades då. Dagens vägledardebatt 
tydliggörs bäst på Internetsidan Karriärval och vägledning4

Projektet Utväg (1989) visar på ett engagemang för att kompetens höja yrkeskåren 
genom att stimulera till en utvecklingsprocess hos vägledarna och utarbeta modeller för 
fortsatt utveckling ute i kommunerna. Projektet utgick bland annat från frågorna; under 
vilka förutsättningar sker vägledningen? Hur påverkas vägledningen till metod och 
innehåll? Ett liknande projekt Studie- och yrkesorientering på lågstadiet (1980), så till 
att även det försökte höja vägledares kompetens och som syftade till att utveckla 
vägledningsverksamheten på lågstadiet.  

, med artiklar och länkar 
som publicerats mellan 2006-2008 av forskare med fokus på vägledning. I övrigt tror 
jag att de flesta artiklar publiceras i tidningen Vägledaren och som endast finns 
tillgänglig för prenumeration.  

En relevant studie är Varifrån till vart (1996) som berör studievägledares och 
skolledares syn på vägledningsutbildningens relevans för nuvarande och framtida 
                                                      
4 http://sherwood.lh.umu.se/fkvv/about.htm   2011-05-19 - Forskningsnätverk för vägledning 

http://sherwood.lh.umu.se/fkvv/about.htm%20%20%202011-05-19�
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arbetsuppgifter. Studien visar på vikten att synliggöra sina yrkeskunskaper och att det 
finns ett problem hos vägledarna med att få sina kunskaper legitimerade i skolan. En 
avhandling, Syo-kulturer i skolan (1995), belyser hur olika det kan vara att arbeta på 
olika skolor och att det hänger ihop med hur olika aktörer uppfattar 
vägledarverksamheten. I avhandlingen framkommer att det råder olika kulturer vid olika 
skolor och att det går att tala om en speciell ”syo-kultur”. Både studien Varifrån till vart 
och avhandlingen Syo-kulturer i skolan talar om att det är oklart vad begreppet syo står 
för och att det behövs arbetas på bred front för att utreda och klargöra vägledarens 
yrkesroll.  

Fortfarande 2005 talas det om att det finns lite forskning som visar på hur vägledare 
organiserar sitt arbete och hur deras arbete genomförs (Skolverket, 2005)5. I en rapport 
som Skolverket (2007)6

Skolverkets rapport Kvalitet i studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar (2008) 
liknar Projektet Utväg (1989) och Studie- och yrkesorientering på lågstadiet (1980), så 
till vida att den försöker ge konkreta verktyg för samtliga vägledare ute i landet att höja 
kvalitetsnivån på den studie- och yrkesorienterade verksamheten, men Skolverkets 
rapport syftar mer till att lyfta fram vad som är kvalitet i vägledning och hur den skall 
kunna kvalitetssäkras.  

 har publicerat, granskas kvalitén på studie- och 
yrkesvägledning i grundskolan och pekar på att studie- och yrkesvägledning i dag 
behövs, mer än någonsin, då samhället är under förändring. Likt deras tidigare rapport 
från 2005 talar de om det livslånga lärandet, de kallar det för ett paradigm skifte inom 
vägledning.  

I Skolverkets rapport Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering 
(2009) ges rekommendationer på hur studie- och yrkesvägledning utifrån skolans 
författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) kan planeras, organiseras och 
genomföras i olika skolformer. Sveriges Vägledarförening7

Två avhandlingar och en studie som behandlar vad som sker i ett samtal är studien 
Arbetsvägledning i närbild (1991), som kartlägger förutsättningar, villkor och innehåll i 
vad som händer i vägledning, mellan den vägledde och vägledaren. Denna studie ledde 
senare fram till avhandlingen Kvalet inför valet (2000), Gunnel Lindhs avhandling 
Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen (1997) tar upp liknande problematik 
och hittar och definierar de bakomliggande drivkrafterna i samtalet som projekt och 
intentioner. 

 har get ut etiska riktlinjer 
för vägledare. Tillsammans skapar det en överblickbar idé över vad studie- och 
yrkesvägledning bör vara och hur den bör bedrivas i stora och generella termer.  

                                                      
5 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1518 2011-05-11 - Rapporten beskriver omfattning, 
inriktning och utformning av studie- och yrkesvägledningen i kommunerna. 
6 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1712 2011-05-06 - Rapporten redovisar hur man på 
lokal nivå arbetar för att genomföra de nationella målen för studie- och yrkesorientering. 
7 http://www.vagledarforeningen.org/ 2011-05-06 – Etisk deklaration och etiska riktlinjer för 
studie- och yrkesvägledare 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1518�
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1712�
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Två relevanta utredningar har gjorts på senare år, Karriärvägledning.se.nu 
(SOU:2001:45)8 en utredning på begäran av regeringen med uppdrag att kartlägga och 
analysera individens behov av vägledning i skolväsendet. Utredningen trycker på vikten 
att det skall vara ett krav att anställa vägledare som har adekvat utbildning. Den andra 
utredningen utfördes av högskoleverket9

2.2 Vägledningsteorier och vägledningsmodeller 

 2006 och då granskades studie- och 
yrkesvägledarutbildningen vid de tre lärosätena, det som framhävdes extra i rapporten 
var bristen på forskningsanknytning och bristen av disputerade lärare i förhållande till 
antal studenter vid utbildningarna. 

Det finns olika sätt att se och beskriva vad vägledning är, i följande avsnitt presenteras 
kort de modeller och teorier som är mest relevanta för denna studie. Modellerna och 
teorierna förklaras inte i sin helhet utan presenteras som en övergripande 
sammanfattning. 

Vägledningsteorier eller karriärutvecklingsteorier, som de också kallas, har oftast sin 
grund i personlighets- och utvecklingspsykologiska teorier av olika slag. De har sedan 
utvecklats så att de beskriver, förklarar och förutsäger varför en individ väljer som hon 
gör och vilka inre och yttre faktorer som påverkar valet. Teorierna förklarar vad som 
händer i en vägledningssituation och ger samtidigt en grund för vägledaren att arbeta 
från. Teorierna beskriver oftast en längre process medan vägledningsmodellerna riktar 
in sig på vad som sker i vägledningssamtalet. Då ett möte kan ske vid flera tillfällen är 
det många gånger svårt att dra gränsen mellan vad som är teori och vad som är modell. 

Studie- och yrkesvägledning ses som en process, med olika faktorer som påverkar. Det 
finns flera olika sätt att beskriva vägledning men de har oftast gemensamt begreppen; 
kunskap om individen, kunskap om möjligheter, kunskap om att fatta beslut och 
övergångskunskaper (Lovén, 2000).    

Vägledningsmodellerna är eklektiska, vilket innebär att i praktiken har vägledaren oftast 
valt ut de delar som passar henne bäst och kombinerat ihop till en egen modell (Lindh, 
1997).   

                                                      
8 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/784 2011-05-20 - Utredning om vägledningsbehovet i 
skolväsendet 
9 http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800078221/0642R.pdf 2011-05-20 
Granskning av studie- och yrkesvägledarutbildningen 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/784%202011-05-20�
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800078221/0642R.pdf�
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2.2.1 Hägg och Kuoppas trestegsmodell 

Trestegsmodellen är den samtalsgrund studiens vägledare har med sig som 
samtalsmodell. Modellen delar in samtalet i tre faser där fas ett innebär att klargöra och 
kartlägga berättarens historia ur dennes perspektiv, detta görs genom aktivt lyssnande, 
sammanfattningar, omformuleringar och genom att ställa olika typer av frågor. I andra 
fasen sätts mål upp och den professionella samtalaren försöker vidga perspektiv och den 
sista fasen innefattar att göra upp en handlingsplan, ge stöd för att nå dit samt utvärdera 
samtalet. Trestegsmodellen lägger vikt vid hur ett samtal börjas och avslutas, då 
författarna menar att första och sista intrycket präglar och stannar kvar, även långt efter 
att samtalet är avslutat (Hägg och Kuoppa, 2007). 

2.2.2 Konstruktivistisk vägledning 

Den konstruktivistiska vägledningen bygger på ett ömsesidigt samspel mellan den 
professionella samtalaren och samtalspartnern och har ett lösningsfokuserat 
förhållningssätt. Samtalet utgår ifrån att det är individen som bär på sina egna svar och 
lösningar. Vägledaren fokuserar sig på det aktiva lyssnandet för att kunna lyssna in och 
känna in sig i det som berättas och lära sig den andres verklighet. Vägledaren söker 
mönster och samband istället för att lyssna på detaljer. Ett konstruktivistiskt samtal 
kännetecknas av kreativitet hos vägledaren och som ofta visualiserar det som sägs i 
samtalet (Peavy, 1998).  

2.2.3 Lösningsfokuserat arbetssätt 

Ett lösningsfokuserat arbetssätt utgår ifrån att individen har en inneboende förmåga, att 
med hjälp, finna sina egna lösningar. I samtalet läggs fokus på lösningar i stället för att 
älta problem, att syfta framåt i stället för det som varit. Karaktäriserande för ett 
lösningsfokuserat arbetssätt är mirakelfrågan och att söka efter undantag i berättelser, 
för att på så sätt finna den enskilde individens möjlighet till lösning eller förändring 
(Berg och De Jong, 2003). 

2.2.4 Coaching 

Coaching utgår ifrån att individen har förmåga att påverka och skapa sitt liv. Coaching 
har fokus på lösningar och möjligheter och syftar till att finna dem. Det är bäraren av 
problemet som även bär svaren inom sig. Coaching är en målinriktad metod där ett 
samtal syftar till att komma framåt. För att kunna coacha måste det finnas ett uttalat 
problem och att den som söker att bli coachad har hyfsad koll på sitt eget mål. Coachen 
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använder ett lösningsfokuserat arbetssätt och utgår från några huvudpunkter: utforska, 
klargöra, arbeta med det utövaren vill uppnå, uppmuntra utövaren till att söka egna svar, 
fokusera på lösningar och möjligheter samt hålla utövaren ansvarig för sitt eget liv. 
Coachen använder ofta så kallade effektfulla frågor som syftar till att nå insikt och 
klarhet hos utövaren. Coaching syftar även till att synliggöra individens hela potential 
(Gjerde, 2004). 

 

Coaching sätter nutid och framtid i fokus, är inriktad på lösningar och möjligheter och har som 
bärande idé att varje människa själv har svaren, men behöver hjälp att hitta dem med en egen 
begreppsapparat och egna handlingssätt (Gjerde, 2004 sid.10). 

2.2.5 Planned Happenstance 

En teori som bygger på att ha ett öppet sinne, för att vara mottaglig för oväntade 
karriärmöjligheter. Att vara obeslutsam ses inte som ett problem, utan som grunden för 
att tillsammans med nyfikenhet, uthållighet, flexibilitet, optimism och risktagning ta 
vara på oväntade möjligheter. Teorin passar välfärdsamhällets arbetsmarknad, som är 
mycket flexibel och föränderlig och teorin menar att individer som intar ett öppet sinne 
har bättre förutsättningar att navigera i arbetslivet. 

Teorin förespråkar inte ett långsiktigt planerande utan betonar vikten av ett mer 
medvetet förhållningssätt av tillfällets betydelse (Mitchell, Levin och Krumboltz, 1999). 

2.2.6 Social Cognitive Career Theory 

SCCT teorin, som den förkortas, är uppbyggd av flera delar som samverkar. Fokus 
ligger på självskattning. Självskattning anses i teorin vara det som har störst påverkan 
över de val vi gör. Det kallas även subjektiv prestationsförmåga eller tilltron på den 
egna förmågan och utgår från att individen vill välja det han/hon är bra på och att 
tilltron till sig själv ökar då hon märker att han/hon klarar av det valda. Tilltron till den 
egna förmågan är inte bestämd utan varierar från beslut till beslut. 

Teorin visar på tre olika modeller som förklarar varför vi väljer som vi gör, en av de tre 
modellerna är relevant för denna studie, vilken är intressemodellen.  

Intressemodellen beskriver val förloppet så här; Jag tror jag är bra på någonting, väljer 
intresse, lär mig ännu mer, leder kanske till karriär. Modellen fungerar åt andra hållet 
också om individen tror att de inte är bra på något så väljer hon bort alternativet.  

Individens självskattning påverkar den egna förmågan till att ställa upp mål, insats och 
uthållighet. Ju högre självskattning desto högre och svårare mål sätter individen för sig 
själv och desto mer uthållig att nå sitt mål blir individen. 
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Utifrån erfarenheter så bildar vi övertygelser, dessa övertygelser kan göra att vi stänger 
ute alternativ, då vi kan ha felaktig eller för liten tilltro till vår egen förmåga eller en 
felaktig bild av det förväntade resultatet. Dessa övertygelser går att bryta (Lent, Brown 
och Hackett). 

2.2.7 Projekt och intentioner 

Gunnel Lindh definierar vad som sker i ett samtal i sin avhandling Samtalet i studie och 
yrkesvägledningsprocessen (1997) och benämner det för projekt och intentioner. Hon 
menar att olika faktorer påverkar vad som sker i ett samtal och att det under samtalets 
gång hela tiden sker tolkningar i en inre dialog. Dessa tolkningar sker utifrån individens 
intentioner (avsikter) och det visar sig i individens projekt (vad individen gör och 
säger). 

 

Projekt är en teoretisk konstruktion som kan tillskrivas aktörernas agerande utfört i en given 
situation och förstås i relation till tidigare och senare händelser (Lindh, 1997.) 

 

Ett projekt kan vara medvetet och omedvetet, vilket innebär att ett samtal kan ha ett 
medvetet eller ett omedvetet syfte eller mål. Det underliggande projektet styr vad som 
sägs, exempel på projekt från vägledaren kan vara att vidga perspektiv, realitets 
anpassa, få den sökande att söka en linje den ”klarar av” etc. 

2.3 Kompetens 

Kompetens används ofta i relation till arbetsmarknaden och står för att räcka till för 
någonting. Det går inte att vara kompetent i allmänhet utan endast i relation till en viss 
arbetsuppgift, situation eller kontext. Då man är kompetent för någonting kan man 
upptäcka vad man kan göra i en viss situation, utnyttja situationens möjligheter, utföra 
relevanta handlingar och att eventuellt göra någonting mer än vad som krävs. 
Kompetens står även för att kunna planera, genomföra för att sedan kunna reflektera och 
utvärdera. Kompetens begreppet innehåller kunskap, emotionella och sociala delar 
(Hansen och Orban, 2002). 

Kunskap fokuserar i huvudsak på det kognitiva och delas upp i implicit och explicit 
kunskap. Implicit kunnande är det man vet och gör utan att kunna förklara hur man gör 
det eller hur man lärt sig det, i kompetens begreppet nämns det ofta som tyst kunskap. 
Explicit kunnande är det man kan uttrycka och förklara hur, vad och varför man gör 
någonting och man vet också oftast varifrån man har lärt sig det (ibid). 
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Den sociala delen står för förmågan att interagera och kommunicera med andra 
människor. Det står även för att kunna förstå sin uppgift i relation till ett större 
sammanhang. Att se kopplingar mellan det man gör och den betydelse handlingen kan 
ha för andra människor, företaget eller för samhället i stort. Den emotionella delen av 
kompetens begreppet står för den personliga betydelse en uppgift har för en själv, att 
finna och se en mening i det man gör (ibid). 

Det finns en brist på studier som undersöker hur kompetensen faktiskt ter sig i arbetet, 
vad människor faktiskt använder sig av och hur de gör i praktiken. Selander (1989) tar 
upp ytterligare en dimension och förhåller kompetensen i relation till personens 
utbildning och arbetsplats och menar att en professionell yrkesutövare har fått sin 
förmåga att utöva yrket under sin utbildning. Denna förmåga av kunskaper och 
färdigheter medför en förväntan att den utbildade ska veta vad som ska göras och hur 
det ska göras (Selander, 1989). 

2.4 Yrkesroll 

Så fort vi befinner oss i ett socialt sammanhang tilldelas vi en roll. Rollen består av 
förväntningar som riktas mot oss, på grund av vår placering i det sociala sammanhanget. 
Förväntningar riktas mot själva positionen, snarare än mot individen. Då vi innehar flera 
olika roller kan det ibland uppstå konflikter mellan dessa, så kallade rollkonflikter. 
Dessa kan uppstå när olika människor riktar olika förväntningar på innehavaren av en 
roll. Ibland kan våra egna förväntningar på rollen skilja sig från omgivningens, vilket är 
vanligt i vissa yrkesroller och då är det extra viktigt att rollerna är klara och tydliga. En 
människa kan känna sig misslyckad i sin yrkesroll, trots att hon gör ett bra arbete (Fäldt, 
1997). En yrkesroll har man således då man intagit en arbetsposition i en organisation, 
som medför tydliga förväntningar på hur man ska agera och vad man ska kunna i just 
den rollen (Lauvås och Handal, 2001). 

2.4.1 Kliva in i yrkesrollen 

Det är inte självklart att tillhöra en yrkeskår bara för att man börjar ett arbete. För att 
känna att man fullt ut tillhör en yrkesgrupp och att få tillhöra en yrkesgrupp krävs att 
utövaren har relevant kompetens för yrket, därutöver behöver utövaren ta till sig 
yrkesgruppens oskrivna regler, beteende, åsikter och attityder. För detta krävs dock att 
utövaren uppfattar det som viktigt att tillhöra den kultur som yrket medför. Inom en 
yrkeskår används utbildning för att höja kompetensen (Lauvås och Handal, 2001).  

Ulla Holm (1995) berör yrkesidentitet och skiljer på amatörer och professionella 
yrkesutövare med att ”de professionella har en systematisk kunskap, teoretisk och 
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praktisk, som de fått via en yrkesutbildning. De har även en ”förtrogenhetskunskap”, 
som de fått genom att tillämpa kunskaperna i praktiken.” (Holm, 1995 sid. 48) Förutom 
kunskapen införlivar man i bästa fall yrkesidentiteten och med den följer värdering av 
oss själva som yrkesmänniskor. ”Den yrkesidentitet vi införlivar med oss själva ger oss 
vägledning om vad som ingår i våra förpliktelser i yrkesutövandet och vilka etiska 
regler som gäller.” (Holm, 1995 sid. 49)  

2.5 Begrepp 

Här följer begreppsförklaring för ord som påträffas i resultat och analyskapitlen och 
som inte beskrivs närmare i avsnitt 2.2. 

 

Arbetsstrategier: Studie- och yrkesvägledning är oftast ett ensamt arbete och 
individens strategiska förmåga att utnyttja organisationen som verktyg blir avgörande 
för hur hon lyckas. Avsaknaden av en tydlig yrkesroll ger upphov till olika 
förväntningar. Vägledaren möter dessa förväntningar med tre olika strategier; 
individualisten, kollegan och skolledaren (Dresch, 1996). 

Individualisten: Arbetar oftast osynligt och utgår ifrån att andra kommer att lägga märke 
till och uppskatta henne, grundat på det goda arbete hon utför (ibid.). 

Kollegan: Prioriterar ett nära samarbete med lärare, integrering av verksamheten och ser 
den sociala aspekten av arbetet som ett viktigt instrument (ibid.). 

Skolledaren: Arbetar så nära chefsnivån som möjligt och strävar efter att finnas i deras 
närhet. Genom att arbeta nära chefen blir det uppenbart för chefen att man har en viktig 
roll och kan ständigt anpassa verksamheten så att den stämmer med chefens intentioner 
(ibid.).  

Empati: Förmågan att leva sig in i, känna och förstå en annan människa utifrån var hon 
befinner sig men utan att själv identifiera sig med henne (Holm, 1995). 

Empowerment: Saknar exakt översättning till svenska, den översättning som används i 
litteraturen är bemyndiga. Begreppet förklarar det som sker när någon försöker ge 
någon annan kraft att använda sina egna förmågor för att besluta om och agera i sitt 
egna liv. Ge någon styrka (power) och handlingskraft (Hägg och Kuoppa, 2007). 

Life-span – Life space: En teori som bygger på att individen har en livslång 
yrkeskarriär (Super). 

Professionellt förhållningssätt: Ett professionellt förhållningssätt omfattar alla dem 
som arbetar med hjälpsökande människor (t.ex. vägledare och läkare) och består av fem 
delar: kunskapen om psykologiska och sociala förhållanden, självkännedom, empati, 
självdisciplin och självreflektion (Holm, 1995). 
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Tystnad/pauser: Är en medveten samtalsstrategi för att ge utrymme åt tankar och 
reflektion under samtalets gång (Lindh, 1997). 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens ramar och hur studien är upplagd och dess 
tillvägagångssätt.  

Intresset för individens subjektiva synsätt ligger i fokus och samtliga respondenters 
åsikter och tankar väger och värderas likvärdigt i undersökningen. Studien tar inte upp 
någon annans perspektiv på vägledning än vägledarnas och undersöker inte vad som 
faktiskt sker i ett samtal utan återger det som vägledarna berättar om sitt arbete. 
Vägledning betraktas som en process och i denna studie görs även studie- och 
yrkesvägledarutbildningen det, då den ständigt förnyas och uppdateras. Min 
förförståelse av ämnet samt aktuella samhällsnormer och värderingar kommer att 
granskas kritiskt (May, 2010).  

3.1 Undersökningsstrategi 

Med studien ville jag undersöka några vägledares upplevelse av vägledarutbildningen 
samt vägledarnas förutsättningar för att kunna arbeta. Med den utgångspunkten fann jag 
att kvalitativ ansats var bäst lämpad, då den passar bäst när det gäller att förstå, hitta 
mönster och särskilja olika människors sätt att tänka och resonera (Kvale, 1997). 

Jag ämnade inte utföra några djupa intervjuer utan beröra tre olika teman under 
intervjun och få en uppfattning av vad vägledarna hade att berätta. För att få en bredd på 
studien söktes respondenter med olika typer av arbetsplatser. 

Jag betraktade hela samtalssituationen med vägledarna som ett intervjutillfälle, från dess 
vi möttes till dess vi skildes åt. Det som samtalades om efter att intervjuerna avslutats 
betraktades som material och underlag för studien, då samtalen som följde intervjun 
fördjupade och breddade det som hade behandlats under intervjun. 
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3.2 Metoder och genomförandesteg  

Samtliga examinerade vägledare från en och samma årgång kontaktades via mail (bilaga 
3). Tillgång till respondenternas kontaktuppgifter hade jag sedan vi gått delar av 
vägledarutbildningen tillsammans. De första sex som svarade bokades in för intervju. 
Intervjuerna genomfördes vid respektive vägledares arbetsplats och respondenten valde 
vart intervjun skulle äga rum. Den kvalitativa intervjumallen (bilaga 4) är 
semistrukturerad och är indelad i de teman som var av intresse för studien, medan 
frågorna var till för att förtydliga och säkerställa att alla delar av de teman som studien 
ville undersöka kom med (Johanessen och Tufte, 2003).  

Genom missivbrevet hade respondenterna fått kännedom om intervjuns innehåll, 
förutom min intention att fråga om vägledarnas tankar rörande sitt praktiska arbete. 
Innan intervjun startade informerades respondenterna om hela intervjuns innehåll och 
syfte samt forskningens etiska regler, för att ge respondenterna ett sammanhang och en 
förståelse för studiens syfte (Kvale, 1997).  

Intervjuerna spelades in på mp3-spelare och tog mellan 15 och 25 minuter att 
genomföra. De avlyssnades sedan i sin helhet två gånger för att få en känsla för 
helheten, därefter transkriberades intervjuerna. Efter transkriberingen grupperades och 
sorterades materialet efter intervjuns tre teman, för att förenkla och synliggöra. 
Transkriberingen behandlades på ett likvärdigt sätt genom att först dra en färgpenna 
längst ut på pappret, en färg för respektive respondent, för att kunna särskilja olika 
respondenters text då jag sedan klippte sönder transkriberingen 

Därefter behandlades varje tema för sig, för att leta efter meningar eller fraser som 
innehöll relevant information för frågeställningen. Under behandlingen av materialet 
söktes likheter och olikheter i respondenternas berättelser för att sedan se till helheten 
av allt insamlat material. Analysen av data skedde kontinuerligt, vilket gjorde det 
möjligt att se och fokusera på det viktiga i all insamlad data (Johannessen och Tufte, 
2003). Under bearbetningen av materialet hade jag en medveten flexibel inställning för 
att inte missa nya samband som jag inte hade kunnat förutse, som skulle kunna påverka 
studiens arbetsgång (Marshall, 1999). Detta gjorde att när allt material var behandlat 
behövde ett tema komplitteras. Två frågor skickades ut med mail till samtliga 
respondenter som sedan besvarade frågorna via mail. 

3.3 Urval och urvalsgrupp 

Som utgångspunkt för studien antogs vägledarna nämna några gemensamma 
samtalsmetoder, dock förväntades individuella skillnader att förekomma. Samtliga 
antogs kunna nämna hur vägledarutbildningen har haft för betydelse för dem och ett 
mönster i hur de ser på utbildningen skulle kunna urskiljas. Vägledarna antogs ha olika 
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förutsättningar och kulturer vid sina arbetsplatser och att det påverkar hur vägledarna 
kan arbeta som vägledare. Antagandena var grunden för utformandet av 
urvalskriterierna.  

För denna studie har kriterierna för en lämplig respondent varit; att de har gått i samma 
klass, det gör att jag vet att respondenterna har likvärdiga förutsättningar för att besvara 
forskningsfrågorna, även att respondenterna har samma tidsrymd från dess de gick 
utbildningen. Jag ville att det inte skulle ha gått för lång tid sedan respondenterna gick 
utbildningen, då mitt antagande var att de fortfarande har utbildningen färskt i minnet 
och inte har hunnit bli bekväma på sina arbetsplatser. Utan att de fortfarande är 
medvetna om hur de arbetar och att yrket ännu inte har ”satt sig i ryggmärgen” så att de 
kan sätta ord på sitt handlande. Därtill ville jag att respondenterna skulle ha arbetat som 
vägledare en tid.  

Att studien gjordes med respondenter från just denna klass från just Stockholms 
universitet beror på lättheten att kontakta dem, då jag hade samtliga kontaktuppgifter 
sedan tidigare, det gjordes ett bekvämlighetsurval. 

3.4 Tillförlitlighet, giltighet 

I denna studie har både forskaren och respondenterna god kännedom i kommunikation 
och förståelse över vad som sker i den interaktionen och kan inta ett professionellt 
förhållningssätt. Respondenterna har en teoretisk förförståelse, dels för att skriva 
uppsats och dels för de teorier och metoder studien frågar efter, vilket gör att studiens 
insamlade data kommer att ha hög validitet. Respondenternas förförståelse kan även 
innebära en risk att de själva selekterar den information de själva önskar ska finnas med 
i studiens resultat. Respondenter och intervjuare har en personlig relation sedan tidigare 
och hur och om det påverkar intervjun och resultatet kommer att beaktas. 

Jag som intervjuare strävade medvetet efter att göra intervjusituationerna så likvärdiga 
som möjligt med tanke på intervjuns miljö och innehåll. Intervjumallen är analyserad 
och täcker studiens syfte och forskningsfrågor. Jag har lagt tid på att söka inom fältets 
forskning för att kunna förhålla denna studie mot det som är känt. 

Intervjumallen är framtagen av mig, och vart efter studien växte fram behövde den 
komplitteras med några frågor om respondenternas tankar om utbildningen. De frågor 
som skickades ut i efterhand är inspirerade av James Dresch studie Varifrån till vart? 
(1996), som behandlar syoutbildningens relevans för syofunktionärsrollen. 
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3.5 Etiska ställningstaganden 

Att genomföra en studie med människor medför flera moraliska aspekter. Etiska 
avgöranden sker kontinuerligt under hela processen, från planering av studie till 
redovisning av resultat (Kvale, 1997). De etiska ställningstagandena utgår studien från 
HSFR’s10

Informationskravet – Innan intervjun upplystes samtliga respondenter om studiens syfte 
och tillvägagångssätt genom dels missivbrevet och dels vid en genomgång innan 
intervjun startade. Då informerades respondenterna även att de hade full frihet att neka 
till deltagande. Därtill informerades de om rätten att när som helst avbryta sin 
medverkan. Samt att de skulle få komma att ta del av det slutliga resultatet.  

 riktlinjer och forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Dessa är uppdelade i fyra grundkrav och studien har följt dem enligt följande: 

Samtyckeskravet - Respondenterna har informerats om sin rätt att själva bestämma över 
sin medverkan, att när som helst avbryta utan påverkan. Samt att det var okey att neka 
delar av intervjun.  

Konfidentialitetskravet – Jag är den enda som lyssnat på det inspelade materialet, vilket 
förstörs då studien är färdigställd. Identiteterna på respondenterna har anonymiserats 
genom att avkoda respektive arbetsplats samt annat som framkommit i resultaten som 
skulle ha kunnat peka ut en arbetsplats och på så vis även en respondent.  

Nyttjandekravet – Studiens uppgifter kommer inte att användas eller lånas ut för icke – 
vetenskapliga syften. Respondenterna kommer att få en länk till uppsatsens slutliga 
publikation.  
 

 

                                                      
10 http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf (2011-06-13) - Forskningsetiska 
principer 

http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf�
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4. Resultat 

Resultatredovisningen är uppdelad under fyra rubriker som i sig har underrubriker. 
Citaten i den löpande texten är exempel på hur respondenterna uttryckt sig. Forsknings 
frågorna kommer att besvaras under analysdelen i nästa kapitel. 

4.1 Presentation av intervjupersoner 

Intervjuer har gjorts med sex vägledare. Samtliga är kvinnor mellan 25-40 år. De har 
alla ca ett års erfarenhet av vägledaryrket och tog studie- och yrkesvägledarexamen 
samtidigt. I dagsläget arbetar två av respondenterna vid en kommunal gymnasieskola, 
en på kommunal högstadieskola, en vid en vägledningscentral, en som samordnare på 
yrkeshögskola och en på en kommunal arbetsmarknadsåtgärd, samtliga arbetar i ett 
storstadsområde.  

4.2 Tankar om utbildningen 

Ett första tema i resultatredovisningen är vilka tankar om utbildningen som vägledarna 
har. Utbildningens betydelse upplevs som tvetydig hos nästan samtliga respondenter. 
Vad de uppger skiftar något men gemensamt för samtliga är att utbildningen har gett 
dem ökad självkännedom och hjälpt dem i den egna personliga utvecklingen.  

4.2.1 Nöjda med utbildningen 

Samtliga respondenterna är nöjda över hur utbildningen har förberett dem i mötet med 
andra människor och känner idag en trygghet i att föra ett samtal. Vägledarna uttrycker 
sin belåtenhet med utbildningen kopplat till samtal och personlig utveckling. Att flera 
av vägledarna är nöjda märks även då de idag skulle välja om samma utbildning, de 
anger den personliga utvecklingen som största anledning för att välja om och att det har 
gett dem så mycket att de inte vill vara utan det. Två av vägledarna har bättre syn på 
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utbildningen efter ett år i arbetslivet och uppger att de nu förstår hur mycket kunskap de 
fått med sig från utbildningen. Dessa var även de som upplevde sitt arbete minst 
stressigt och uppgav själva att de hade mycket relevanta arbetsuppgifter. De ägnade sig 
båda mycket åt vägledning och samtal.  

4.2.2 Brister i utbildningen 

De flesta innehar emellertid också en mer tveksam hållning till utbildningen och de är 
besvikna över vilka arbetsmöjligheter som utbildningen ger behörighet för, samt att det 
saknades olika delar i utbildningen för att de skulle ha känt sig redo att möta andras 
förväntningar utav yrkesrollen. Flera skulle idag välja en annan utbildning som ger 
bredare behörighet. Två vägledare uttryckte sig så här: 

 

Eftersom jag nu har utbildningen i bagaget så vill jag absolut inte säga att jag ångrar den på 
något vis – däremot kan jag känna ”nej” på grund av att utbildningen var väldigt inriktad mot 
skola – att vi i efterhand alla ska jobba inom skolvärlden på grund- eller gymnasienivå. Kan 
tycka att utbildningen kunde ha varit lite bredare än bara med ett strikt syv-perspektiv. Jag 
hade också önskat mera hjälp med vilka jobb vi kan söka. Det var mycket prat om att vi kan 
jobba på personalavdelning eller inom rehabilitering liknande men inte så mycket prat om 
HUR vi ska gå tillväga… . Om jag skulle välja igen så skulle jag alternativt välja en annan 
bredare beteendevetenskaplig utbildning. 
 
Även om vi besitter mycket mer kunskap än vad den yrkestiteln är förknippad med. Den är 
väldigt förknippad med skolan och det är svårt, anser jag att hävda sig och den kompetens man 
besitter om man nämner vilken utbildning man har gått… 

 

Det som vägledarna uppger att de saknar från utbildningen efter att ha arbetat ett år i 
yrket är mycket praktiska bitar. Det är kunskap och arbetsuppgifter som vägledarna 
upplever kommer med yrkesrollen, men som de inte kan mer än någon annan, och 
därför har fått lära sig det på plats. Några exempel på hur vägledarna har uttryckt följer 
här: 

 

Man läser inte hur det ÄR att vara på en arbetsplats. Jag sökte hit, de öppnade kontoret, det var 
tomt, det var ett bord, en dator, en tom bokhylla. Här varsågod här är ditt kontor, du kan ditt 
jobb, Börja! De stängde dörren, jag satte mig på golvet och grät. Jag kunde inte! Jag visste inte! 
Var ska jag börja?! Vad ska jag göra?! Okey, jag har ju pluggat, men VAD?!  

 

Bilden av vad en studie- och yrkesvägledares arbetsuppgifter stämmer inte överens mellan 
arbetsmarknaden och utbildningen. 
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Arbetet ser helt så olika ut för hur studie- och yrkesvägledare arbetar. Att vi ska ha kunskaper i 
att skriva CV, studieteknik och så vidare är en del av förväntningarna som finns på oss 
vägledare, något som inte ingår i vår utbildning. Jag kan inte mer om det än gemene man vilket i 
mitt fall har lett till en känsla av inkompetens när uppgifter hamnar på mig som jag inte känner 
att jag är "proffs" på. 

 

Vi som vägledare läste mycket teori och modeller men i verkligheten behöver vi lite mer teknik, 
dvs. att räkna betyg, tolka och tyda examen. 

 

En intressant diskussion som följde en intervju handlade om ordningen av moment som 
lästes under utbildningen och att respondenten upplevde att hon missat mycket av 
sociologiska perspektiv kopplat till vägledning. Sociologiska perspektiv var det första 
momentet som lästes under utbildningen och således saknades förutsättningarna att 
förhålla det till vägledning. Hon saknade diskussioner och kunskap om hur man arbetar 
med språksvaga samt de som är av annan kulturell bakgrund i en vägledningssituation.  

4.3 Sig själv som verktyg – det professionella 
förhållningssättet 

Jag ser en enighet i svaren hos respondenterna vad gäller utbildningens personliga 
betydelse. Utbildningen har varit viktig för dem då den har fått dem att känna sig säkra i 
mötet med andra och veta att de kan utföra ett samtal, ge information, hålla lektion på 
ett professionellt sätt. De känner att de kan utgå ifrån sig själva och därmed använda sig 
själva som verktyg och de känner sig trygga i att det kan ske på ett professionellt sätt.  

Respondenterna framhäver att utbildningen har gjort dem medvetna om sig själva, sina 
egna fördomar, egna projekt och att de nu kan möta en människa där just hon är. 

Flera tog upp efter att intervjun var klar, den privata betydelsen av utbildningen, att 
deras kunskaper från utbildningen även har hjälpt och stärkt privata familje- och 
relationsband, då medvetenheten om sig själv och sitt och andras beteende har hjälpt 
dem att analysera och reflektera händelser utifrån teori. Även att kunna ta ansvar för 
konflikter genom att inta ett professionellt förhållningssätt och då lämna känslorna ute 
ur problemet och tillämpa ett lösningsfokuserat tänkande för att bryta det som orsakade 
problemet.  

Det som skiljer sig i svaren hos respondenterna är vad som utmärkt sig från 
utbildningen, vilket ämne och litteratur de minns och uppskattar bäst. Vilket kan ses 
som att utbildningens helhet har haft en liknande betydelse för vägledarna men att olika 
delar betytt olika mycket för den enskilda individen. 
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Studien visar att respondenterna har fått ett professionellt förhållningssätt från 
vägledarutbildningen, som de annars inte skulle ha haft. Det professionella 
förhållningssättet består av fem delar enligt Ulla Holm (1997); kunskapen om 
psykologiska och sociala förhållanden, självkännedom, empati, självdisciplin och 
självreflektion. 

I följande avsnitt visas att vägledarna har ett professionellt förhållningssätt. 

4.3.1 Kunskaper om psykologiska och sociala förhållanden. 

I och med att samtliga respondenter har gått vägledarutbildningen vid Stockholms 
universitet har de förvärvat de kunskaper som krävs för att uppfylla första delen av det 
professionella förhållningssättet. Utbildningen är uppbyggd efter tre olika teoriblock; 
samhällsvetenskapligt, beteendevetenskapligt och ett kärnblock med inriktning på 
karriärutveckling och vägledning. Under intervjuerna framkom det hur respondenterna 
har förankrat litteraturen i sig själva genom att reflektera och analysera med sig själva 
som redskap. 

4.3.2 Självkännedom 

Det framgår tydligt att utbildningen har haft en personlig betydelse för samtliga 
respondenter. Ett gemensamt tema för intervjuerna var den personliga utvecklingen som 
lett till ökad självkännedom, som utbildningen bidragit med. 

 

Jag tänker att alla utbildningar utvecklar ju på något sätt. Självklart utvecklas man som 
människa, fast jag tänker just den här utbildningen tror jag är en sån utbildning som utvecklar 
eller förändrar ganska mycket 

 

För att kunna inta ett professionellt förhållningssätt krävs en medvetenhet och 
självinsikt (Holm, 1997) vilket utbildningen har gett respondenterna. Det som framhålls 
som extra relevant i förhållande till ett vägledningssamtal är medvetenheten om sina 
egna fördomar, vilket de flesta tog upp under intervjuerna. Genom utbildningen har 
respondenterna skapat en medvetenhet om den egna personen då det har ägnats tid till 
att lära känna sig själv. Att det skulle gälla för alla som gått studie- och 
yrkesvägledarprogrammet kan ses som givet då det inte går att gå igenom utbildningen 
oberörd. 

 

Allting som vi läser är sådana ämnen som gör att man blir tvungen att reflektera över sig själv 
väldigt mycket. … så himla mycket sånna här övningar hela tiden att vi skulle prata, 
samtalsövningar med varandra och tycker jag att det ofta var att man skulle ha med sig ett äkta 
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problem då, och då tänkte man att jag tar väl inte värsta problemet tar väl ett rumsrent problem 
och sen blev det ändå på något sätt att, det blev ändå djupare än vad man tänkt sig… det är klart 
att det blir personligt.  

 

Även tankar om kurslitteraturen visar att den tvingar fram ett personligt engagemang 
och utveckling då man måste använda sig själv som exempel för att förstå och lära sig 
teorierna. 

 

Och förståss, i den processen, när man processar det och tänker och funderar vad innebär det här 
så utvecklas man ju.  

4.3.3 Empati 

Empati står för att kunna sätta sig in i andra människors känslor vilket är en personlig 
egenskap, som går att lära sig till viss del (Holm, 1997). Under utbildningen till 
vägledare får man lära sig skillnaderna mellan att vara privat och professionell. Att visa 
empati kan vara ett omedvetet eller medvetet agerande och vägledarna vet att det är 
viktigt och visar det genom att medvetet sätta fokus på individen och försöka förstå 
dennes verklighet. 

 

Jag försöker verkligen ge tid åt eleven som är här och försöker förstå mig på vad det är. 

 

…då försöker jag vara ett stöd i det, någon som lyssnar och sätter sig in i hur det känns för den 
personen. 

4.3.4 Självdisciplin och självreflektion 

Självdisciplin och självreflektion är enligt Holm (1997) de sista delarna av det 
professionella förhållningssättet. Självdisciplin står för att se över sina egna behov. 
Respondenterna talar om en medvetenhet för sina egna projekt och att just 
medvetenheten om dem hjälper dem att hålla egna behov utanför samtalet. Vägledarna 
har genom utbildningen övats i självreflektion och reflekterar även över sig själva under 
samtalets gång. 

 

Just det här med egna projekt, att undvika att försöka undvika att låta dem styra i själva mötet 
med individen utan möta individen där den är. Så det är ju mycket så och även samtalstekniken, 
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med stängda frågor, att man är väldigt medveten om det. Att man kan reflektera, OJ! Nu vart de 
mycket stängda frågor! 

4.4 Hur arbetskulturen påverkar vägledaren i sitt arbete 

Intervjuerna är gjorda på sex olika arbetsplatser där var och en av arbetsplatserna skiljer 
sig åt. Dels konkret i typ av arbetsplats och hur den är organiserad, och dels informellt 
vilken arbetsplatskultur som råder vid respektive arbetsplats. Kulturen vid arbetsplatsen 
har visats sig ha större betydelse för hur vägledaren upplever arbetsplatsens möjligheter 
eller begränsningar för yrkesrollen, än vad själva arbetsplatsen är för organisation i sig. 

De olika arbetsplatserna har olika förväntningar på vilka arbetsuppgifter en vägledare 
ska utföra, man kan säga att yrkesrollen varierar mellan de olika arbetsplatserna. Några 
av arbetsplatserna har högre förväntningar än andra på att vägledaren ska utföra mer 
administrativa arbetsuppgifter, det vanligaste är att förväntningarna kommer från 
ledningen och i några fall fanns förväntningarna redan innan vägledaren började sitt 
arbete. I dessa fall hade tidigare vägledare, som haft samma position utfört dessa 
arbetsuppgifter.  

De vägledare som kom till en arbetsplats med högre förväntningar på sig att utöva 
administrativa arbetsuppgifter, fann det svårt att bryta mönstret. En vägledare nämnde 
att hon känner påtryckningar från ledningen att ta på sig vissa extra arbetsuppgifter, men 
har hittills lyckats avstyra det och tackade sin arbetsplan för det.  

De som uttrycker att de inte har för mycket administrativt arbete har samtliga en tydligt 
utarbetad arbetsplan om vad deras yrkesroll ska utföra för arbetsuppgifter. 

4.4.1 Vad som möjliggör att skapa en vägledningsverksamhet  

De vägledare som känner att de har ledningens stöd för sitt arbete, upplever en trygghet 
på arbetsplatsen och att det medför hög status då cheferna värderar deras arbete högt.  

Det som nämns som det allra viktigaste är kontakt med andra vägledare, som skapar 
gemenskap då det kan kännas ensamt att arbeta som vägledare, samt ger möjlighet att 
bolla tankar och idéer och diskutera specifika vägledningsfrågor. Även samarbeta över 
yrkesroller, ger en möjlighet att komma närmare dem man arbetar med, då man blir en 
del av deras vardag. Det underlättar även sitt eget vägledningsarbete, att ha ett gott 
samarbete med kollegor ur andra yrkeskategorier, då det blir lättare att få utav kollegors 
arbetstid för att ägna åt sina egna projekt. Skillnaden blir att då tar man inte tid, utan då 
deltar man.   
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Arbetsplaner uppges som mycket tryggt, i fråga om vad ens yrkesroll ska innebära. Det 
ger klarhet och trygghet för vägledaren och tydlighet för cheferna. Tryggheten skapar 
frihet, frihet inom ramar och underlättar att få kontroll över sin arbetssituation. 

 

I början kände jag att jag skulle vara med överallt. Tillslut kände jag att jag är överallt men det 
blir ingenting av det. Så då har vi riktlinjer för arbetet, då kan man ha det som en ram så man 
inte svävar ut för mycket.  

 

Annat som nämndes under intervjuerna, som bidrog till att stärka den egna 
yrkesidentiteten var fortbildning inom vägledaryrket. 

4.4.2 Vad som begränsar att skapa en vägledningsverksamhet 

En negativ arbetsplatskultur är det som begränsar mest. Hur vägledarrollen blir sedd av 
chefer och övrig personal påverkar möjligheterna att arbeta, då det är svårt att arbeta 
själv. Avsaknad av styrdokument, arbetsbeskrivning upplevs som begränsande då 
respondenterna började en ny arbetsplats eller kom direkt från utbildningen. Flera av 
respondenterna uppgav att det tog lång tid att förstå vad som förväntades av dem vid 
respektive arbetsplats, upp till ett år upplevde flera. 

 

Det som begränsar är vilken kultur det är på arbetsplatsen. Även om man kommer in som ny 
och har en massa idéer och så där som man kan va som nyexad, att nu ska man rädda världen. 
Så kan det ändå vara att det är en viss kultur på arbetsplatsen som hindrar och gör att man tex på 
den här skolan finns ett visst motstånd mot mig. Jag får inte komma på lektionstid och ha 
information. Gör jag något blir jag ifrågasatt hela tiden. 

 

Ibland känner man sig ganska ensam. Nä här sitter jag och har föreläsning och så kommer ni 
inte ens. Liksom peppar inte eleverna att följa med er dit.   

 

Vissa arbetsplatser visade upp högre benägenhet än andra att vilja lägga extra 
arbetsuppgifter på vägledaren. Ju mer extra arbetsuppgifter desto stressigare upplever 
vägledarna sitt arbete. Stress uppges som den andra påverkansfaktor över vad som 
begränsar vägledarens möjligheter då det utöver att det påverkar hela arbetssituationen 
även påverkar det enskilda vägledningssamtalet. 

 

De kanske inte är helt orelevanta, men de är mindre relevanta och borde egentligen inte ligga på 
mitt bord. – om extra arbetsuppgifter. 
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Syndromet på att vara vägledare på en skola blir lite också att man blir en slasktratt så. Man får 
ta när det är chefförändringar på annat som ingen liksom orkar rodda i, hamnar det gärna på 
vägledarens bord. Kanske också för att man har en ganska bred utbildning och det är lite diffust 
vad man egentligen ska göra. Där kan jag känna att det har blivit lite för mycket, man har, det 
har blivit lite för mycket spridda arbetsuppgifter liksom och det är det som gör att man blir 
stressad.  

 

Lite kortare samtal mer liksom mer rakt på sak än det här utforskande. – Hur stress påverkar 
samtalet. 

 

En vägledare beskriver sitt arbete i förhållande till stress. 

 

Antingen har man det stressigt eller så har man det lugnare men man har alltid nått att göra. Men 
man kan bli ganska stressad under de lugna perioderna för man känner inte att man producerar 
nånting på samma sätt. 

 

Det som även begränsar är vilka resurser vägledaren har att arbeta med, lagar och regler 
som ibland kan vara ett hinder för en individuell planering, och att inte ha möjlighet att 
träffa andra vägledare, samt vilken omfattning vägledaren är anställd, då det är vanligt 
att inte arbeta heltid vid en och samma skola. 

4.5 Vägledarens verktyg i praktiken 

Vägledarna är samtliga medvetna över sig själva i sin yrkesroll och jag upplever att de 
först har något svårt att precisera hur de arbetar. Det blir tydligt efter 
intervjusammanställningen att vägledarna använder vägledningsmodellerna eklektiskt, 
därav svårigheter att placera och sortera sitt eget arbetssätt, då ingen följer en modell 
utan samtliga har tagit det ur respektive modell som lämpar sig bäst för den enskilda 
vägledaren.  

 

Det jag använder mig utav, det är… det gör jag ju. Det vet jag ju att jag gör när jag sitter och 
analyserar. Men… det är inte medvetet så. Utan jag mixar nog ganska hej vilt! Och sen beror det 
väldigt mycket på vad det är för elev, vilken struktur de behöver ha och så.  

 

Vägledarna tar upp olika delar av all kunskap som förmedlats under utbildningen och 
arbetar något olika. Klart står ändå att deras arbete har teoretisk bas och kan härledas till 
kända teorier. Gemensamt för samtliga vägledare är att de använder sina 
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samtalsfärdigheter under samtal och därmed utför professionella samtal. En av 
vägledarna sätter ord på och förklarar vägledning som en konst, och att det tar tid att 
lära sig att börja förstå. 

 

Även om man fått med sig teorin kan det vara så himla konstigt att lära sig själva mötet med en 
riktig elev, som inte är som man lärde sig, utan det kan vara så himla olika. Så ibland det är 
svårt att veta vad jag ska använda i vilka situationer, fingertoppskänslan. 

4.5.1 Projekt 

Vägledarna är medvetna om sina egna projekt, en medvetenhet som förvärvats under 
vägledarutbildningen. De vet att de har projekt som är underliggande i vart de för ett 
samtal, i samtliga fall är det projekt som vägledarna själva har valt att ha. 
Medvetenheten gör att de kan förhålla sig till dem, så att det inte tar över i samtalet. 
Projekten skiljer sig något åt hos vägledarna, men några återkommer oftare i svaren.  

 

Så även då jag har utarbetat en lektion som jag tycker är kanon bra och har tänkt verkligen, så 
kanske gruppen inte är redo för det jag riktigt vill eller det målet som jag har tänkt att de ska 
komma till och då tänker jag att då måste jag backa från min plan och så måste jag befinna mig 
där gruppen är. 

 

Ett återkommande projekt hos de intervjuade vägledarna är att stärka individen i tron på 
sig själv och sin egen förmåga, vilket är en del av karriärutvecklingsmodellen SCCT.   

 

Jag är väldigt noga med att väldigt medvetet lyfta upp eleven att visa att det här har du gjort, det 
här är bra, det här är positivt, hela tiden. Och avsluta samtalen så också, så att de kliver ut 
härifrån och mår bra. 

 

Ett annat projekt som tas upp i de flesta intervjuerna är att vidga perspektiv. Men även 
ihop med det livslånga lärandet, tankar om framtiden. Att ge alternativ på hur man kan 
tänka. 

 

Det jag försöker är att vidga perspektivet ganska mycket och inte alternativ utan till själva tänket 
hur, hur man kan tänka. 

 

Livslånga lärandet, det är inte kört nu, allas tid är inte nu, den kan komma sen 
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Andra projekt som tas upp under intervjuerna är; att förmedla empowerment, skapa en 
trivsam och bekväm samtalssituation samt koppla nuet till framtiden.  

4.5.2 Metoder  

Vägledarna har först svårt att svara vilka metoder de använder i samtalen, jag upplever 
det som om de tror att jag förväntar mig att de ska använda de färdiga 
samtalsmodellerna. Vilket återigen speglar att de eklektiska samtalsmodellerna skapar 
en osäkerhet hos vägledaren, när de inte själva konkret kan jämföra sitt arbete mot en 
modell, eftersom det i själva verket vilar mot flera stycken olika modeller. 

Gemensamt för samtliga vägledare är att de använder grundläggande samtalsfärdigheter 
så som; omformuleringar, speglingar, sammanfattningar. De använder öppna frågor och 
tystnad, ett medvetet aktivt lyssnande och empati. 

De försöker hela tiden stämma av sina samtal för att samtalet ska utgå ifrån individen 
och säkerställa att vägledaren har förstått individen rätt. För att göra det möjligt att utgå 
ifrån individen använder vägledarna öppna frågor. 

Vägledarna nämner utöver att de använder öppna frågor även andra typer av frågor men 
det är mer individuellt och en vägledare uttrycker att det är något hon tar till någon gång 
ibland och alltså inte använder i sitt dagliga arbete. Exempel på andra frågor som nämns 
är; effektfulla frågor, mirakelfrågor, hypotetiska frågor och skalfrågor.  

Gemensamt är även att de vid första kontakten med en ny person försöker lära känna 
personen och befinna sig i Hägg och Kuoppas (2007) motsvarighet till fas 1. En 
vägledare nämner att hon försöker arbeta utifrån deras trestegs modell. 

En annan vägledare betonar vikten av att hitta ett gemensamt språk med den som ska 
vägledas och tona ner formaliteten i ett vägledningssamtal. Hon har flera strategier för 
att nå individen och försöker stämma av vad som passar individen bäst. Hon har lagt 
fokus på att hitta den miljö som passar den enskilda individen bäst och lägger sina 
samtal alltifrån sitt rum, till trapphuset, till matsalen, till skolgården eller ut på 
promenad och det har även hänt att hon tagit med dem på café. För att nå individen 
väljer hon metodiskt att ”snacka trams” för att komma runt individens spärr så att 
han/hon slappnar av och ett mellanmänskligt möte kan ske.  

 

För många elever vet inte varför de ska komma, de tror att de behöver ha färdiga frågor, färdiga 
svar. 

 

Vägledarna har svårt att säga vilken modell de arbetar efter och flera säger att de nog 
inte använder någon. Jag anser ändå att deras beskrivningar av hur de arbetar tydligt 
visar att vägledarna använder sig av olika delar från den konstruktivistiska och 
lösningsfokuserade modellerna samt SCCT. Två av vägledarna har även mer inslag av 
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coaching i sitt arbete. Jag kan även skönja inslag av olika teorier som införlivats under 
utbildningen. 

Flera av vägledarna uttrycker att det är personligt mycket viktigt att få arbeta kreativt, 
men det kräver dock mer planering för att kunna arbeta kreativt. 

De som har lagt vikt vid att delge det livslånga lärandet, möjligheter och oväntade 
alternativ, kan härledas till teorierna Planned Happenstance och Life-span – Life-space.  
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5. Analys 

För att svara mot studiens syfte, som är att tydliggöra vad som finns i en vägledares 
”verktygslåda”, kommer forskningsfrågorna att besvaras i detta kapitel och kopplas till 
relevant litteratur. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser med den modell som 
tydliggör hur en vägledares ”verktygslåda” kan beskrivas. 

5.1 Vägledarutbildningens relevans för yrkesrollen 

Resultaten visar på en entydig upplevelse av vägledarutbildningens relevans för 
yrkesrollen, upplevelsen av utbildningens relevans kan dock delas i två delar. Den första 
delen visar att det är något tveksamt hur utbildningen har förberett vägledarna för 
yrkeslivets arbetsuppgifter. Den andra delen visar entydigt att utbildningen skapar ett 
professionellt förhållningssätt hos vägledarna och ”tvingar” fram en personlig 
utveckling vilket ger goda förberedelser för att hantera ett samtal och möte med olika 
individer. 

I studien Arbetsvägledning i närbild (1990) återges resultat från en rapport (Jonsson, 
1979) som anger att vägledare använder knappt 15 % av sin arbetstid åt vägledning. I 
Utväg (Skolöverstyrelse, 1989) konstateras att vägledares tid för vägledning inte 
överstiger 20 %. En modernare bild fås från en kartläggning11

I denna studie nämnde flera vägledare att de saknade kunskaper om olika praktiska 
områden som de upplevde kom med yrkesrollen. Det skulle innebära att vägledarna 
upplever att de inte är utbildade för 2/3 delar av sitt arbete. Jag ställer mig undrande 
över om det går att kalla en utbildning för yrkesutbildning om få upplever att de kan 
eller vet vad som förväntas av yrkesrollen när de kliver ut i arbetslivet. Holm (1995) 
beskriver utbildningens uppdrag och skyldighet att ge de studerande en yrkesidentitet 
för att kunna bibehålla det professionella förhållningssättet i arbetslivet. I denna studie 
framkommer det att vägledarna har ett professionellt förhållningssätt, studien är gjord 
ett år efter examen och det skulle vara intressant att se om samma vägledares 
professionella förhållningssätt förändras med tiden i arbetslivet.  

 som gjorts på begäran av 
region Värmland från 2008, där det påvisas att regionens vägledare i snitt ägnar 36 % av 
årsarbetstiden åt individuell vägledning. Om det är siffror som kan generaliseras, ägnar 
vägledare i yrkesrollen 64 % av sin arbetstid åt andra arbetsuppgifter.  

                                                      
11 http://varmland.biz/filer/pdf/UTB%20RAP%20Kartl%C3%A4ggning%20studie-
%20och%20yrkesv%C3%A4gledning.pdf 2011-05-09 – En kartläggning över studie – och 
yrkesvägledningen i Värmland 2008 

http://varmland.biz/filer/pdf/UTB%20RAP%20Kartl%C3%A4ggning%20studie-%20och%20yrkesv%C3%A4gledning.pdf�
http://varmland.biz/filer/pdf/UTB%20RAP%20Kartl%C3%A4ggning%20studie-%20och%20yrkesv%C3%A4gledning.pdf�
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Studie- och yrkesvägledarprogrammet förändras hela tiden, den senaste stora ändringen 
gjordes med goda intentioner att höja statusen i yrket och öka kompetensen. Denna 
studie speglar den förvirring som utbildningen vid Stockholms universitet förmedlar. 
Parallellt med studie- och yrkesvägledarexamen fås även en kandidatexamen i 
pedagogik, detta verkar ha bidragit till flera missförstånd. Utbildningen är idag bredare, 
men utan att ge bredare behörighet och utan att ge det fulla stödet till yrkesrollen. Det 
kan vara anledningen till att flera inte kan förlika sig med sin yrkesroll, utbildningen 
förmedlar förväntningar som inte arbetslivet motsvarar.  

James Dresch visar i sin studie Varifrån till vart? (1996) att 96 % av dem som gått 
vägledarprogrammet 1992 ansåg utbildningen vara ganska eller mycket relevant för 
yrket tre – fem år efter utbildningens slut. Samt att 94 % ansåg att utbildningen givit 
dem en acceptabel eller god förberedelse för deras nuvarande arbetsuppgifter. Hur 
utbildningen har förändrats de senaste tjugo åren, skulle vara intressant att jämföra. Då 
vägledarna för tjugo år sedan ansåg att utbildningen var relevant för yrkesrollen, medan 
idag så anses utbildningen endast vara relevant för en del av yrkesrollen, dvs. samtalet.  

Denna studie visar att yrkesrollen i sig är något som vägledarna har fått lära sig på plats. 
De arbetsuppgifter som vägledaren möter i yrkesrollen kan uppfattas som okvalificerade 
arbetsuppgifter, då de inte finns med i yrkesutbildningen. Jag upplever det som om 
synen på yrkesrollen skiljer sig åt mellan hur verkligheten ser ut och vad vägledarna 
upplever att de har för kompetens.  

 

Jag håller med regeringens utredning Karriärvägledning.se.nu12 som menar att 
vägledarutbildningen borde förlängas. De trycker på att utbildningen borde kunna 
användas för att kompetensutveckla breda grupper i samhället. De menar att ett fjärde år 
skulle ge möjlighet år fördjupning efter intresse och tilltänkt arbetsmarknad. Likaså 
instämmer Sveriges vägledarförening13 samt forskarna från forskningsnätverket i en 
skrivelse14

I Karriärvägledning.se.nu, anses utbildningen till vägledare riktas för strikt mot 
skolväsendet och utredningen framhåller att vägledning ska kunna ske närhelst i livet 
och att ”samtal går att genomföra i alla åldrar”

 till berörda ministrar att vägledarutbildningen behöver förnyas och förlängas. 
Denna studie styrker det då den visar på att en förlängd, bredare utbildning skulle kunna 
särskilja på yrket studie- och yrkesvägledare och vilken kompetens vägledare faktiskt 
har.  

15

                                                      
12 

. Detta stämmer dock inte med vad 
denna studie visar, att vägledarutbildningen ger mycket goda förberedelser för att möta 
människor i alla åldrar och i olika situationer. Vägledarna i denna studie känner sig mer 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/784 2011-05-20 - Utredning om behovet av vägledning 
inom skolväsendet 
13 http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/remissvar/svf_remissvar_sou_08_109.doc 2011-
05-20 - Yttrande från Sveriges vägledarförening 
14 http://sherwood.lh.umu.se/fkvvdynamic/publicdoc_sv.aspx?id=16 2011-05-20 – Skrivelse från 
forskningsnätverket till berörda ministrar 
15 http://www.regeringen.se/content/1/c4/07/84/faaf51f6.pdf (sid.17) 2011-05-23 – Utredning om 
behovet av vägledning inom skolväsendet 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/784%202011-05-20�
http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/remissvar/svf_remissvar_sou_08_109.doc%202011-05-20�
http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/remissvar/svf_remissvar_sou_08_109.doc%202011-05-20�
http://sherwood.lh.umu.se/fkvvdynamic/publicdoc_sv.aspx?id=16�
http://www.regeringen.se/content/1/c4/07/84/faaf51f6.pdf%20(sid.17�
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som professionella samtalare än som studie- och yrkesvägledare. Bristen är snarare 
adekvata kurser som ger rätt behörighet för tillträde till en bredare arbetsmarknad.  

5.2 Det som möjliggör eller begränsar respondenterna att 
tillämpa metoder och teorier  

Denna studie visar på ett tydligt samband mellan arbetsplatskulturen och vägledarens 
möjligheter att arbeta. Förväntningarna på yrkesrollen styr vägledarens möjligheter att 
arbeta upp den eget önskade vägledningsverksamheten och tillämpa de teorier och 
metoder som tillförskaffats genom utbildningen. Den största faktorn till vad som 
möjliggör eller begränsar vägledarens arbete är hur stressigt vägledaren upplever sitt 
arbete och sin vardag, extra arbetsuppgifter är den största bidragande orsaken till stress. 
Kulturen vid arbetsplatsen har visats sig ha större betydelse för hur vägledaren upplever 
arbetsplatsens möjligheter eller begränsningar för yrkesrollen, än vad själva 
arbetsplatsen är för organisation i sig.  

De arbetsplatser där vägledarna hade mer diffusa förväntningar på sig, om vad de 
förväntas att utföra för arbete, hade även mer extra arbetsuppgifter. Ju mer extra 
arbetsuppgifter desto stressigare arbetssituation, vilket gör det svårare att ägna tid åt att 
bygga upp en fungerande vägledningsverksamhet. Vilket stärker det Holm säger om 
stress, att ”Om de yttre arbetsbetingelserna är svåra är risken stor att hjälparen är så 
upptagen av att klara av dem att hon inte hinner eller orkar intressera sig för den 
andre.”(Holm, 1995 sid. 92) 

De som uppgav att de hade lite administrativt arbete och inga extra arbetsuppgifter hade 
även ett mer kreativt vägledningsarbete. En vägledare uppgav att hon trots lite 
administrativt arbete och försök till ett kreativt arbete ändå blev motarbetad på skolan 
av övrig personal, vilket styrker antagandet om att det är arbetsplatskulturen i sig som 
har störst påverkan över vägledarens arbetsmöjligheter. En annan vägledare hade 
extrema förutsättningar att arbeta som vägledare med mycket extra arbetsuppgifter, hon 
hade inte heller tid eller ork till att bygga upp en fungerande vägledningsverksamhet. 
Det stärker vad Skolverket (2009) menar om att kvalitén på studie - och 
yrkesvägledning hänger samman med hur kommunen och skolan prioriterar och 
organiserar verksamheten. Jag vill dock lyfta att samtliga vägledare, oavsett hur 
prioriterad vägledningsverksamheten var, använde vägledningsfärdigheter. Studien visar 
att vägledare behöver utrymme på arbetsplatsen för att kunna fylla med 
vägledningsarbete, ju mer extra arbetsuppgifter desto mer begränsat vägledningsarbete.   

Ett sätt att tydliggöra sin yrkesroll och möta arbetsplatsens förväntningar är att utarbeta 
en arbetsplan och att gå igenom den med sina chefer, om det finns en färdig arbetsplan 
bör den gås igenom med cheferna, så att bägges förväntningar om vad yrkesrollen skall 
innebära kan ventileras. 
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Oavsett arbetsplatskultur angav vägledarna att de hade sina chefers förtroende och stöd. 
Vissa chefer verkade dock vilja fylla vägledarens tid med andra konkreta 
arbetsuppgifter. 

Vägledarna har svårt att säga vilken modell de arbetar efter och flera säger att de nog 
inte använder någon. Utifrån deras beskrivningar av hur de arbetar syns det tydligt att 
deras arbete bygger på olika delar från den konstruktivistiska och lösningsfokuserade 
modellerna samt SCCT. Att vägledare bygger sin verksamhet från olika delar ur olika 
metoder skriver både Lovén i sin avhandling Kvalet inför valet (2000) och Lindh i sin 
avhandling Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen (1997), Lindh beskriver 
vägledares arbete som eklektiskt, vilket denna studie styrker.  

Studier och artiklar framhäver vikten av vägledares kompetens, som denna studie 
tidigare behandlat. Även vid EU-toppmötet i Lissabon 200016

5.3 Slutsatser 

 behandlades ämnet och 
det sattes gemensamma mål och principer för Europas vägledare, det står att läsa att 
man ska kunna ställa krav på vägledares kompetens samt kräva kontinuerlig 
professionell utveckling. Det är självklart viktigt men ingenstans, i varken forskning, 
studier eller artiklar finns att läsa om hur man ska kunna kvalitetssäkra vägledares 
förutsättningar att arbeta, vilket denna studie trycker på som grunden för att kunna och 
att orka bygga en vägledningsverksamhet efter etiska riktlinjer, allmänna råd och 
Europeiska principer. 

Vägledarutbildningen och arbetsplatskulturen är det som utgör grunden för vägledarens 
möjligheter att verka i yrkesrollen. 

Vägledarutbildningens relevans för yrkesrollen är tvetydig.  

De som har gått vägledarutbildningen har ett professionellt förhållningssätt. 

Arbetsplatskulturen är det som har den största påverkan över hur utbildade vägledare 
upplever möjligheter alternativt begränsningar över hur de kan bygga upp en 
tillfredställande vägledningsverksamhet. 

Vägledare med vägledarutbildning i ryggen bygger sin verksamhet på vetenskaplig 
grund. 

Vägledares arbetssätt skiljer sig åt men har gemensamma nämnare 
vägledningsmodellerna, där respektive vägledare sedan använder det som passar henne 
bäst. De använder modellerna eklektiskt. 

 

                                                      
16 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/39/92/03_Sammanstalln__metoder_livsl_vagl_sv.pdf 
2011-05-19 - Skrift om gemensamma Europeiska metoder för livslång vägledning 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/39/92/03_Sammanstalln__metoder_livsl_vagl_sv.pdf%202011-05-19�
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/39/92/03_Sammanstalln__metoder_livsl_vagl_sv.pdf%202011-05-19�
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5.3.1 Jonsberg – en modell över vägledares verktygslåda 

Denna studie resulterar i en modell som visar grunden för vägledarens möjligheter att 
verka i yrkesrollen. Denna modell kan stå för uttrycket ”vägledarens verktygslåda”. 

Det går inte att tala om en och samma ”verktygslåda” hos vägledare då den ter sig 
individuellt. Innehållet i ”verktygslådan” skiljer sig åt men ramen för ”verktygslådan” är 
den samma. 

 

Jonsbergs modell – vägledarens verktygslåda 

 
Vägledarutbildningen: Står för de kunskaper, insikter, förståelse och personlig 
utveckling som individen fått genom att gå vägledarutbildningen. 

 

Arbetsplatskultur: Det råder olika arbetskulturer vid varje arbetsplats, vilket skapar 
olika förutsättningar för vägledaren att arbeta.  

 

Individ: Varje enskild individ har olika förutsättningar att passa in vid varje arbetsplats 
och varje vägledare arbetar eklektiskt. Varje individ bär med sig sina egna upplevelser 
från utbildningen och varje individ har med sig fördjupad kunskap om de metoder och 
teorier som passat individen bäst.  

 

Väglednings verksamhet: En vägledningsverksamhet skiljer sig åt beroende på vem 
som utövar den. Hur verksamheten ter sig grundas på vem som utövar den och hur 
denne samverkar med arbetsplatsen samt vilken kunskap denne bär med sig från 
utbildningen. 

 
Vägledarutbildning                                 Arbetsplatskultur 
 Metoder och teorier 
 
 
                                              
                                          Individ 
 
 
 
                             Väglednings verksamhet 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion  

Studien har visat på; att vägledarutbildningens relevans för yrkesrollen studie- och 
yrkesvägledare bör undersökas noggrannare och att vägledarutbildningen medför en 
specifik kompetens som vägledarna för med in i yrkesrollen. Frågan är om vägledarnas 
kompetens och yrkesrollen går hand i hand?! 

Forskningsfältet är enigt om att yrkesrollen måste stärkas och belysas, undersökas och 
studeras, jag tänker mig att det kan ligga i tiden att rikta in sig på vägledaren i stället för 
på yrkesrollen, att bredda möjligheterna och ta vägledaren ur facket studie- och 
yrkesvägledare och låta studie- och yrkesvägledarrollen vara en av vägledarens 
möjligheter. Utbildningen kan ses redan vara på väg åt det hållet, men för att ta det ett 
steg längre borde utbildningen tillgodose behovet av ytterligare behörighet så dörrar till 
andra arbetsmarknader öppnas och inte starkt profilera sig som en yrkesutbildning då de 
utbildade ändå upplever att de måste lära sig yrket på plats. 

Det forskningsfält som jag studerat är endast den del jag funnit, vid jämförelser med 
andra studiers och avhandlingars genomgångar av forskningsfältet vet jag att jag missat 
mycket forskning. Det gör att denna studies sammanfattning över forskningsområdet 
måste ses som oklart, då inte all forskning beaktats. 

Modellen, som jag valt att kalla ”Jonsbergsmodellen” har vuxit fram under arbetets 
gång, jag har inte kunnat finna den någon annanstans. Med det vill jag inte säga med 
bestämdhet att den inte finns utan i sådant fall stärker denna undersökning den 
modellen. 

Undersökningen stärker vad både Anders Lovén (2000) och Gunnel Lindh (1997) 
kommer fram till i sina avhandlingar, om att vägledarna arbetar eklektiskt. Detta är 
något som fler vägledare kan behöva påminnas om för att stärkas i sin yrkesroll. 

Resultaten visar också att flera av vägledarna har svårt att helt identifiera sig som 
vägledare, vilket stärker Lauvås och Handal (2001) samt Ulla Holms (1995) 
beskrivningar av vad som krävs för en identifikation med ett yrke.   

Slutligen skall fastslås att studiens resultat endast visar vad dessa respondenter svarat 
och en bredare studie för att kunna göra generaliseringar skulle behövas. Studien har 
inte undersökt hur respondenterna arbetar utan slutsatser har dragits utifrån vägledarnas 
beskrivningar. 
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6.2 Metoddiskussion 

Min personliga relation till samtliga respondenter kan ha haft påverkan över resultaten. 
Jag har försökt att förhålla mig objektiv och funderat över om det har varit negativt eller 
positivt för resultatens giltighet och funnit att för denna studie har det varit positivt. 
Detta då intervjusituationen har varit avslappnad och personlig. Jag har känt en 
förtrogenhet hos respondenterna och att de har känt sig trygga med att säga det de 
verkligen tänker och känner. Istället för att svara efter vad de tror att jag förväntar mig 
att de ska svara eller efter vad de tror att jag vill uppnå. Jag upplever att respondenterna 
har gett vardagskunskap och inte skolkunskap, Lauvås och Handal (2001) menar att det 
vanligtvis brukar ske tvärtom, då vardagskunskapen inte har lika hög status. Detta 
stärker studien då svaren är realistiska och mycket nära empirin. 

Inför intervjun valde jag att inte meddela i förväg att jag ämnade fråga om vilka teorier 
och metoder de använde i praktiken, för att jag ville höra deras spontana svar. Detta kan 
ha varit ett felaktigt beslut då respondenterna inte gavs chansen att fundera och sätta 
precisa ord på sina handlingar. Fördelen var att jag istället fick beskrivningar av hur de 
arbetar, som jag sedan själv kunde härleda till kända teorier och metoder. 

Intervjun genomfördes med sex respondenter, vilket var lämpligt inom uppsatsens 
tidsramar. För att få ytterligare tillförlitlighet, framförallt rörande utbildningens relevans 
för yrkesrollen, kan en studie med t ex samtliga studenter från en årgång behöva göras. 
Bland de sex intervjuade fanns alla tre typer av strategier som vägledaren använder sig 
av att utnyttja organisationen som verktyg representerade, så som Dresch (1996) 
beskriver individualisten, skolledaren och kollegan. Att samtliga finns representerade 
ökar trovärdigheten för att studiens resultat går att jämföra med en något bredare grupp, 
även då flera olika typer av arbetsplatser finns representerade. Resultaten kan stå 
självständigt utan hänsyn till organisation eller hur individen väljer att utnyttja 
organisationens möjligheter.  

Efter att samtliga intervjuer var genomförda upplevde jag brister i intervjumallen, som 
sedan kompletterade via mailkontakt. Detta är en brist för arbetet då jag endast kan läsa 
vad som står i mailet och saknar sammanhang eller möjlighet till förtydligande, eller 
utvecklande av svaren som hade varit möjligt om frågorna hade ställts under intervjun. 
Samtliga respondenter har besvarat samtliga frågor.  

Jag tycker att kvalitativ metod har varit lämplig för att kunna fånga helheten. Om endast 
en del av studien hade önskats göra, t.ex. utbildningens relevans för yrkesrollen, hade 
kvantitativ metod kunnat vara bättre lämpad. Då hade en bredare grupp kunnat nås 
genom att t.ex. skicka enkät till samtliga utexaminerade från en årgång. Jag anser att 
denna studie har undersökt det den avsåg att göra. 

Jag ser intervjusituationen som en konst i vilket jag är nybörjare, detta kan också ha 
påverkat hur respondenterna har förstått och tolkat frågorna under intervjun.  
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6.3 Framtidsdiskussion 

Forskningsarbetet har för min del mynnat ut i ett mer ifrågasättande tänk än vad jag 
hade när jag började arbetet. Från början låg mitt hjärta i att bidra till att belysa vikten 
av att det är skillnad och vad skillnaden ligger i med att anställa en utbildad vägledare 
framför en outbildad vägledare. 

Nu efter arbetet och under arbetets gång växte den nya insikten om frustrationen över att 
utbildningen och yrkesrollen är i obalans. Jag ser det som det absolut mest intressanta 
området att studera vidare i. Det skulle även vara intressant att göra en jämförande 
studie fast med outbildade vägledare för att se hur de arbetar, då de kanske också arbetar 
efter metoder och teorier utan att veta om det, och även se om utbildningens betydelse 
för yrket framstår ännu tydligare. 

Det skulle även vara intressant att göra samma studie fast med fler deltagare, alternativt 
att utföra en liknande studie fast med en kvantitativ ansats istället. 
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Bilaga 1 

DN artikel 2010-10-15 

Svårt kontrollera jobbcoacher 

Publicerad 2010-10-15 13:47  

Arbetsförmedlingen har inte tillräckliga rutiner för att kontrollera de jobbcoacher som 
förmedlingen samarbetar med, konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).  

De riktlinjer som finns har inte fått fullt genomslag och det finns risk för att coacherna saknar 
relevanta kunskaper, enligt IAF. 

Det saknas också underlag som visar att Arbetsförmedlingen gjort något åt avvikelser som 
rapporterats. 

 

T.T. 
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Bilaga 2 

Sveriges Vägledarförening Etiska riktlinjer 

1. Profession 

1.1 Vägledning bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vägledare strävar efter 
att utveckla sin verksamhet samt att följa den utveckling som sker avseende teorier och 
metoder för vägledning. 

1.2 Vägledare respekterar varje människas unika och lika värde, främjar rättvisa och 

likabehandling och motverkar aktivt all form av diskriminering. 

1.3 Vägledare främjar individers fria och övervägda studie- och yrkesval. 

1.4 Vägledare strävar efter en god självkännedom och medvetenhet om de egna 
attityderna och värderingarna gentemot individ och samhälle. 

1.5 Vägledaren har kunskap om och följer gällande regler för tystnadsplikt och 
sekretess. 

1.6 Vägledaren är medveten om gränserna för den egna kompetensen och hänvisar till 
annan kompetens när sådan erfordras. 

 

2. Individ 

2.1 Vägledaren sätter individen i centrum och står fri från särintressen. 

2.2 Vägledaren anpassar vägledningsinsatserna efter sökandes behov. 

2.3 Vägledaren strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information. 

2.4 Vägledaren är tydlig med förutsättningarna för mötet och om sin egen kompetens. 

2.5 Vägledaren hanterar uppgifter om personliga förhållanden med respekt för 
individens integritet. 

2.6 Vägledaren strävar i urvalssituationer efter opartiskhet och neutralitet samt är beredd 
att motivera sina åsikter och handlingar. 

2.7 Bemötandet av individer ska grundas på respekt och en strävan efter att etablera 
goda relationer. 

 

3. Samhälle 

3.1 För området vägledning finns lagar, förordningar och mål som reglerar och påverkar 

vägledningsarbetet. Vägledaren har kunskap om och utgår från dessa i sitt arbete. 
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3.2 Vägledaren bör sträva efter att utveckla och upprätthålla förtroendet hos 
medborgarna för vägledningsverksamheten och den professionella kompetensen. 

www.vagledarforeningen.org 

http://www.vagledarforeningen.org/�
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Bilaga 3 

Brev till intervju personer 

Hej! 
Jag kontaktar dig i egenskap av att du tog examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet 
våren 20XX. Jag söker nu respondenter, som har arbetat som vägledare i någon form sedan 
avslutad utbildning, till min C-uppsats. 
Jag har för avsikt att göra en kvalitativintervju som beräknas ta max 45 minuter, då jag önskar 
lyssna till vad och hur vägledarutbildningen har haft för personlig betydelse för dig, samt vad du 
upplever påverkar dina möjligheter att använda vägledningsteorier och metoder i ditt arbete.  
Den kvalitativa intervjun kommer att spelas in och självklart har du all rätt att avbryta under 
intervjuns gång och jag följer givetvis de etiska reglerna för forskning, som jag vet att du känner 
till , så din identitet kommer inte att kunna påvisas i uppsatsen.  
Jag tänker mig att intervjun kan ske där det passar dig bäst, t ex på din arbetsplats. Din 
medverkan skulle ha stor betydelse för studien och jag tror att studiens resultat även kan bli 
intressant att läsa för dig. 
 
Jag kommer att kontakta dig snart för att boka en eventuell intervjutid. Har du några frågor nås 
jag på mobil 000- 000000 eller mail xxxx@blabla.nu 
 
Hoppas vi ses snart!  

 
Karin Jonsberg 

mailto:xxxx@blabla.nu�
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Bilaga 4 

Intervjumall 
 

Inledande 

Hur mycket har du arbetat sedan examen? 

Vilken eller vilka grupper träffar du i ditt arbete? 

 

Tema Utbildning 

Hur har vägledarutbildningen påverkat dig?  

(personlig betydelse, möte med andra) 

-vad ifrån utbildningen utmärker sig mest för dig? 

(någon speciell litteratur, moment) 

 

Tema Arbetssituation 

Hur och vad påverkar vilka teorier och metoder som kommer till användning i ditt arbete? 

(arbetsplatsen -arbetsuppgifter som inte är relevanta, för mycket administrativt etc.) 

Upplever du att du har ett stressigt arbete?  

(på vilket sätt?) 

 

Tema Metoder och Teorier 

Har du något övergripande tänkande i ditt arbete?  

-Vad tänker du på i ditt arbete? 

(projekt) 

Vilka metoder och teorier använder du dig av vid samtal med elever/individer?  

(val, motivation, grupp, information…) 

 

Frågor som besvarades i efterhand via mail 

-Skulle du återigen välja vägledarutbildningen? 
   om nej varför då/om ja varför då? 

-Har din syn på utbildningen förändrats sedan utbildningstiden? 
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