
 

 

Institutionen för Pedagogik och didaktik  

Examensarbete 15 hp  

Studie- och yrkesvägledarprogrammet (180 hp) 

Vårterminen 2013 

Handledare: Christian Lundahl 

Examinator: Jonas Engman 

English title: How can the study- and career counselors assignment be understood? 

Hur kan studie- och 

yrkesvägledaruppdraget 

förstås? 
 

Ida Hübner och Katrin Sjöberg



 

 

Hur kan studie- och 

yrkesvägledaruppdraget förstås? 

Ida Hübner och Katrin Sjöberg 

Sammanfattning 

Syftet var att undersöka hur studie- och yrkesvägledare beskriver sitt uppdrag i grundskolan, 

gymnasieskolan och högskolan. Beträffande vilka arbetsuppgifter som ingår, om de är nöjda 

med sitt uppdrag eller vill förändra något. Undersökningen innefattade även vilket utrymme 

rena vägledningsuppgifter får i uppdragen och vad som påverkar detta utrymme. Kvalitativa 

intervjuer genomfördes med sex studie- och yrkesvägledare i tre skilda verksamheter. 

Intervjupersonernas svar angående vilka arbetsuppgifter som ingår och hur de upplever sitt 

uppdrag ligger parallellt med tidigare forskning. Vårt resultat pekar på vissa skillnader i 

uppdragen beträffande mängden rena vägledningsuppgifter. Resultatet tyder på att det är ”tid” 

och ”behov” som påverkar vilket utrymme de rena vägledningsuppgifterna får i respektive 

studie- och yrkesvägledaruppdrag.  
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Abstracts 

The main purpose with this study was to investigate how study- and careers counselors active in 

primary school, secondary upper high as well as colleges describe regarding satisfaction of 

assignments and suggestions on their development. The study also included in what extent pure 

guidance tasks cover these assignments as well as what criteria affects these. 

Six study and careers counselors were interviewed during this study, all active in the three separate 

educational programs. Their responses regarding what tasks are included in their assignments as 

well as experiences are in line with previous research. The conclusion drawn from this study shows 

deviational results in-between the three educational programs, this regarding guidance tasks in their 

assignments. The conclusion strongly pinpoints that criteria as “time” and “need of guidance” affect 

to what extent guidance tasks fills these study and career counselors assignments. 
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1. Inledning 

Skolverkets lägesbedömning (2010) lyfter hur det Svenska skolsystemet har förändrats under de 

senaste 20 åren. Valmöjligheter beträffande utbildningsutbud har ökat kraftigt på en föränderlig 

marknad. I lägesbedömningen beskrivs att det är viktigt att tidigt ha en klar bild över vad man själv 

vill och ska få ut av sin utbildning. Det är betydelsefullt att kunna införskaffa sig information och 

kunna värdera den för att kunna göra ett välgrundat val. Lägesbedömningen betonar studie- och 

yrkesvägledarens roll i alla skolformer ännu tydligare och kravet på en väl fungerande studie- och 

yrkesvägledning är viktigt. 

 

I en undersökning från Lärarnas riksförbund (2012) betonas att det råder stora skillnader på hur 

studie- och yrkesvägledningen utformas i grundskolan och i vilken omfattning den finns tillgänglig 

för eleverna. Eleverna får inte den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till. Lärarnas 

riksförbund menar att studie- och yrkesvägledningens kvalitet och tillgänglighet måste höjas för att 

eleverna ska kunna garanteras ett visst mått av studie- och yrkesvägledning. I undersökningen 

beskrivs att tidigare forskning pekar på att detta har sin grund i avsaknaden av styrning av studie- 

och yrkesvägledarverksamheten. Styrningen har i princip varit obefintlig sedan kommunerna tog 

över ansvaret.  

 

Vilka effekter kan det i praktiken innebära för yrkesverksamma studie – och yrkesvägledare? Under 

studie – och yrkesvägledarutbildningen har vi kommit i kontakt med olika verksamheter där 

uppdraget skiljer sig markant åt, kan detta vara en effekt av avsaknaden av styrning? Vi är 

införstådda med att uppdraget till viss del ska skilja sig åt i olika verksamheter då målgruppen och 

behovet av vägledning ser olika ut. Det är därför intressant att lyfta fram hur studie- och 

yrkesvägledaruppdraget beskrivs i tre olika verksamheter och av vilka anledningar det kan skilja sig 

åt. 

1.1 Val av problemområde 

Vi är intresserade att få en förståelse för hur studie- och yrkesvägledares uppdrag är utformat, 

beträffande arbetsuppgifter främst med fokus på rena vägledningsuppgifter. Med rena 

vägledningsuppgifter syftar vi på individuella vägledningssamtal och gruppvägledning. Det är även 

intressant att lyfta fram av vilka orsaker det kan skilja sig åt i de tre olika verksamheterna, 

grundskola, gymnasieskola och högskola.  
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Intresset för problemområdet väcktes under studie- och yrkesvägledarutbildningens gång. Under 

utbildningens praktik har vi kommit i kontakt med olika vägledningsverksamheter där studie- och 

yrkesvägledarnas uppdrag har uppmärksammats. Under första praktikperioden fick vi i uppgift att 

göra en arbetsbeskrivning utifrån handledarens arbetsuppgifter, vi blev då införstådda med att 

vägledaruppdraget skiljde sig åt i de olika verksamheterna. I uppdragen ingick arbetsuppgifter som 

information i klass, individuella vägledningssamtal, gruppvägledning, marknadsföring, ingå i olika 

gruppkonstellationer och administrativa sysslor som exempelvis mailkorrenspondens, 

blanketthantering och individuell studieplanering. Detta bidrog till att vi ville få en förståelse för de 

skilda vägledaruppdraget.  

 

Undersökningen är betydelsefull utifrån ett individperspektiv då vi anser att de studerande har rätt 

till ren vägledning för att kunna genomföra välgrundade val. Med ren vägledning menar vi 

individuella vägledningssamtal och gruppvägledning. Lundahl (2010) beskriver elevens syo- 

kompetens vilket innefattar elevens mognadsnivå som avser kunskap om sig själv och alternativen 

samt beslutsfärdigheter. Lundahl belyser elevernas månfacetterade behov, där inte enbart råd och 

information är betydelsefullt för eleverna utan även behovet av att bli lyssnade till och att bli sedda. 

En viktig del är att arbeta med bitar som att öka sin självkännedom för att kunna lära känna och 

förstå sig själv bättre.  

 

För att den studerande ska kunna göra välgrundade val tänker vi att mängden ren vägledning kan 

vara avgörande. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv tror vi att undersökningen kan vara av 

nytta för samhället. Då det kan få konsekvenser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv om den 

studerande inte får möjligheten att göra välgrundade val, i form av kostnader vid felval. 

 

I en kartläggning (WSP, 2008) beskrivs att studie- och yrkesvägledarens uppdrag behöver 

definieras eftersom det finns en otydlighet och yrkesrollen behöver stärkas. Bristande kunskap om 

vad uppdraget ska innehålla eftersom arbetsbeskrivningar inte är vanligt förekommande. Uppdraget 

kan i många fall innehålla uppgifter som inte är kopplat till vägledning. För att kunna stärka studie- 

och yrkesvägledarrollen anser vi att det blir viktigt att uppmärksamma hur uppdragen ser ut och 

vilka arbetsuppgifter som ingår. Tanken med undersökningen är att komplettera tidigare forskning 

för att uppmärksamma hur uppdragen skiljer sig åt och vilka de bakomliggande orsakerna kan vara. 

1.2 Förförståelse 

I och med studie- och yrkesvägledarutbildningen har vi fått förståelsen om att vägledning är viktigt 

för studerande för att öka självkännedomen och göra väl genomtänkta val. Som blivande studie- 

och yrkesvägledare har utbildningen gett oss en förförståelse som innebär att vi är medvetna om att 

mängden ren vägledning kan skilja sig åt i uppdraget i olika vägledningsverksamheter. Vi har läst 

artiklar och forskning som uppmärksammar att kvalitén på studie- och yrkesvägledningen behöver 

förbättras. På Skolinspektionens hemsida går det att läsa om hur den pågående 
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kvalitetsgranskningen av hur studie- och yrkesvägledningen ser ut med fokus på tillgång och 

kvalitet.
1
 Denna förförståelse gjorde att vi gick in i undersökningen med uppfattningen att det är 

stora olikheter angående ren vägledning i de skilda verksamheterna. Trots detta hade vi som 

målsättning att sträva efter ett objektivt och ett neutralt förhållningssätt under forskningsprocessen. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare beskriver sitt uppdrag i tre 

olika verksamheter, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan.  

1.4 Forskningsfrågor 

1. Vilka arbetsuppgifter ingår i studie- och yrkesvägledaruppdragen i de olika verksamheterna? 

 

2. Hur stor del av studie- och yrkesvägledaruppdragen består av rena vägledningsuppgifter och vad 

kan påverka mängden rena vägledningsuppgifter?  

 

3. Hur beskriver studie- och yrkesvägledarna sitt uppdrag och hur skulle uppdraget kunna 

utvecklas?  

1.5 Avgränsningar  

För att få studien hanterbar så har vi valt att endast undersöka hur studie- och 

yrkesvägledaruppdraget beskrivs i tre olika verksamheter. På respektive verksamhet har vi gjort 

intervjuer med två studie- och yrkesvägledare om hur de beskriver sitt uppdrag. Vi var medvetna 

om att uppdragen kunde skilja sig åt i de olika verksamheterna då målgruppen har olika ålderspann 

och olika behov. Tidsramen tillät inte någon jämförande studie mellan olika kommuner utan istället 

valde vi att fokusera på olika verksamheter inom samma kommun. Även antalet intervjuer 

begränsades av samma orsak nämligen tidsbrist. 

                                                      
1
 http://www.skolinspektionen.se/ 13-05-15. 

http://www.skolinspektionen.se/
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2. Bakgrund  

Nedan presenteras litteratur och forskning som är relevant för undersökningen.  

Kapitlet innefattar en presentation av vägledaruppdraget, utifrån rubrikerna historisk framväxt, 

kvalité i studie- och yrkesvägledning, studie- och yrkesvägledaruppdragets innehåll och betydelsen 

av ren vägledning. Kapitlet avslutas med rubriken teoretiskt perspektiv. För att få en förståelse för 

studie- och yrkesvägledarens uppdrag har vi att använt två förklarande teorier: - det flexibla arbetets 

villkor och konstruktivistisk vägledning. 

2.1 Vägledaruppdraget 

Nedan presenteras studie- och yrkesvägledarens uppdrag. 

2.1.1 Historisk framväxt 

Lundahl (2010) beskriver att i början av 1900-talet inrättades de första kommunala 

arbetsförmedlingskontoren, och verksamheten innefattade yrkesorientering och arbetsplacering av 

ungdom. Några år senare inrättades även kommunala skolbarnsförmedlingar vars uppgift var att 

förmedla arbete till barn som lämnade folkskolan. Etableringen av den professionella studie- och 

yrkesvägledningen som organiserad form dröjde många år, men accelererade under 1940-talet. Det 

som då präglade vägledningsarbetets innehåll och arbetssätt var matchningstänkandet vilket innebar 

att placera ”rätt man på rätt plats”. Under senare tid har ett individperspektiv tydligare lyfts fram i 

vägledningen, vilket innebär att man utgår utifrån individens behov och önskemål. Skolans studie- 

och yrkesvägledning etablerades så sent som under efterkrigstiden och framför allt i samband med 

försöksverksamheten med enhetsskola under 1950-talet och införandet av grundskolan på 1960-

talet.  

 

Nilsson (2005)  menar att i samband med försöksverksamheten av enhetsskolan delades ansvaret 

mellan skolan och arbetsförmedlingen, från att tidigare helt legat på arbetsförmedlingen. Den förste 

syospecialisten med placering i skolan blev yrkesvalsläraren. Den senare övergången till 

grundskola medförde inga egentliga förändringar beträffande ansvarsfrågorna. Däremot gick 

ansvaret över till skolan helt under 1974 års försöksverksamhet med en ny syoorganisation och 
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syokonsulenten blev ny syospecialist. När denna försöksverksamhet 10 år senare permanentades 

blev syokonsulenttjänsterna statligt reglerade och lika så de öronmärkta resurserna för 

verksamheten. Därefter har huvudmannaskapet av skolan övergått till att vara kommunalt, och 

kommunerna fick hela ansvaret för organiseringen av syoverksamheten. Vad det beträffar 

utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen inom den gymnasiala utbildningen så skiljer den sig 

åt från grundskolans genom att arbetsförmedlingen hade huvudansvaret fram till 

försöksverksamheten med den nya syoorganisationen, som för gymnasieskolan påbörjades ett år 

tidigare än i grundskolan. Inom gymnasialutbildning har det aldrig funnits någon motsvarighet till 

yrkesvalslärare. Under 1994 fick vägledaren ofta dubbla roller, delvis att vägleda sökande och 

delvis som marknadsförare för den skola som personen arbetade vid. Detta medförde synpunkter 

om vägledarens neutralitet. Studie- och yrkesvägledarbegreppet har förändrats genom tiderna, på 

2000-talet började man namnge uppdraget som studie- och yrkesvägledare. Nilsson (2005) anser att 

dessa byten av namn kan försvåra för personer som inte är insatta i området att förstå vad uppdraget 

innebär. Studie- och yrkesvägledningen har påverkats av de sammanhang i vilken verksamheten 

verkat. En påtaglig påverkansfaktor har varit statens direkta eller indirekta styrning av 

verksamheten. Förändringar inom områden som utbildningsväsendet och arbetslivet har påverkat 

arbetssätt, innehåll och organisation av skolans studie- och yrkesvägledning eftersom dessa 

områden utgör den omgivning som är i direkt relation till verksamheten. Idéströmningar och 

värderingar i samhället påverkar även på längre sikt studie- och yrkesvägledningen. 

2.1.2 Kvalité i studie- och yrkesvägledning  

Skolverket (2010) beskriver hur skolsystemet har förändrats under de senaste tjugo åren. Utbudet 

av utbildningar på en föränderlig och växande marknad är något som förutsätter att de studerande 

har en klar bild över sig själv och vad man vill i förhållande till utbildningsutbudet. Att kunna 

handskas och värdera all den information som berör utbildningar och yrken är viktigt för att de 

studerande ska kunna göra välgrundade val. I lägesbedömningen betonas vikten av studie- och 

yrkesvägledarens roll ännu tydligare i alla skolformer då nya reformer ställer ännu högre krav på en 

väl fungerande studie- och yrkesvägledning. 

 

Skolans grundläggande styrinstrument är skollagen, i den anges grundläggande uppdrag och de 

övergripande målen för skolans verksamhet. I skollagen (2010:800) anges studie- och 

yrkesvägledarverksamheten på detta vis: 

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med 

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

yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång 

till vägledning. 

För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska den sökande ha en 

utbildning avsedd för sådan verksamhet. Den som inte uppfyller kravet enligt första stycket får 

anställas för studie- och yrkesvägledning för högst ett år i sänder. 
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I Skolverkets rapport (2005) beskrivs hur studie- och yrkesvägledningen organiseras och genomförs 

i den offentliga skolan. Genom intervjuer, enkäter och Skolverkets statistik har data samlats in och 

resultatet uppvisar att grundskolorna i undersökningen har minskat sina resurser för studie- och 

yrkesorientering. Det finns stora skillnader i studie- och yrkesvägledningen mellan Sveriges 

kommuner, mellan olika skolformer och mellan skolor. En förklaring som undersökningen visar på 

är att kommunernas och skolornas ambitioner skiljer sig åt gällande studie- och yrkesvägledning. 

Utvärderingen pekar på att styrning av vägledningen hos kommunerna oftast är svag samt att 

verksamheten inte utvärderas i någon större utsträckning. Det finns skiftande åsikter om vilka 

arbetsuppgifter som ska ingå i vägledarnas uppdrag och vägledarnas villkor är mycket olika från 

kommun till kommun. Hälften av vägledartjänsterna innehas av personer utan studie- och 

yrkesvägledarutbildning uppvisar Skolverkets rapport. Denna rapport antydde att det fanns 

problematik kring kvalitén för studie- och yrkesvägledning vilket bidrog till att Skolverket 

genomförde en mer djupgående granskning (Skolverket, 2007). Regeringen betonar studie- och 

yrkesvägledarens betydelse där vägledaren ska vägleda eleverna rätt i de omfattande och 

svårnavigerade arbets- och studiemöjligheterna som finns. Stor vikt ges åt att vägledaren ska ha en 

god utbildning och får kompetensutveckling regelbundet, vilket krävs för att kunna inhämta aktuell 

kunskap och hålla sig uppdaterad med förändringar som sker regelbundet inom utbildnings- och 

arbetsmarknaden.  

 

Resultatet från Skolverkets fördjupade rapport (2007) bekräftar resultatet av Skolverkets tidigare 

rapport (2005), en ojämn bild av vägledningsverksamheten som har avstannat både hos 

beslutsfattare på kommunalnivå och studie- och yrkesvägledarverksamheten på skolnivå. Rapporten 

belyser även att vägledarnas arbetssätt inte i någon större utsträckning har förändrats över tid och 

att rektorn i stor utsträckning helt har lämnat över verksamhetens uppgifter till vägledaren. 

Granskningen visar att det endast finns en svag koppling mellan skola och arbetsliv som enbart 

begränsas till några veckors prao och är inte en regelbunden process genom elevernas skolgång. I 

rapporten (2007) beskrivs en bild av hur studie- och yrkesvägledningsverksamheten har avskilts 

från skolans utveckling mot en resultat och målorienterad verksamhet. Det saknas ledning, styrning 

och kvalitetssäkring för verksamheten, vilket betonas som ett återkommande problem för att kunna 

höja kvalitén inom området. Rapporten beskriver skolor som har en välfungerande skolverksamhet i 

stort med god ledning och styrning men att studie- och yrkesorienteringen ibland framträder som ett 

verksamhetsområde som är bortglömt. Ingen av de kommuner som var med i granskningen arbetar 

systematiskt med uppföljning eller utvärdering av verksamheten, vilket beskrivs som bristfälligt. 

Granskningen betonar att studie- och yrkesvägledningsverksamheten behöver stärkas för att kunna 

uppnå en tydlighet av organisationen, öka kvaliteten av innehållet och införa systematiskt 

uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

 

Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering (Skolverket, 2009) är 

rekommendationer hur skolan ska tillämpa studie- och yrkesorientering för att förbättra den, ett 

allmänt råd utgår från en eller flera författningar. De allmänna råden är tänkta att utgöra en grund 

när huvudmän och skolor planerar, organiserar, och genomför syo för eleverna i de olika 

skolformerna. På kommun- och skolnivå bör det finnas rutiner för planering, uppföljning och 

utvärdering av målen för syo. Resultaten av uppföljningar och utvärderingar bör användas till att 

förbättra kvalitén på syo och till en genomtänkt resursfördelning. Rektorn bör ge riktlinjer och 

förutsättningar för att syo skall ges möjlighet att bli ett uppdrag för hela skolan. Rektor, lärare, 



7 

 

studie- och yrkesvägledare och skolans övriga personal bör tillsammans sträva efter att ge eleverna 

goda förutsättningar för att göra välgrundade val. Studie- och yrkesvägledare bör samarbeta nära 

lärarna så att informations- och vägledningsinsatser kan kopplas samman med undervisningen. Det 

är viktigt att vägledaruppdraget innefattar vägledningssamtal där eleven ges möjlighet att ringa in 

intresseområden och diskutera framtida studie- och yrkesval. 

 

Skolverkets material (2008) om studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar har 

tillkommit med anledning av regeringsuppdraget om att stödja kvalitetshöjning inom studie- och 

yrkesvägledningen. Materialet lyfter fram olika perspektiv på frågan om vad som är kvalitet inom 

studie- och yrkesvägledning. Hur skapar man bättre förutsättningar och villkor för att höja kvalitet i 

vägledningen? I materialet nämner Gunnel Lindh att det krävs ett regelverk, en sorts 

minimistandard som anger vad individen har rätt till, som garanterar att eleverna ges möjlighet att 

prata med någon och får professionellt stöd i valprocesserna. Rektorn har ett avgörande ansvar att 

se till att verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan 

erbjuder och inför fortsatt utbildning. Rektorn ansvarar även för att samverkan mellan skolor och 

arbetsliv utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt 

utbildning och yrkesinriktning. Vidare ansvarar rektorn för att vägledning planeras och utvärderas 

som en del av skolans verksamhet. 

2.1.3 Studie- och yrkesvägledaruppdragets innehåll 

Rapporter från Skolverket har sammanställts och intervjuer har genomförts med ett tjugotal studie- 

och yrkesvägledare där resultatet har mynnat ut i en promemoria (Wennström & Folkesson, 2008). 

Promemorian visar på stor variation av uppfattningar om vad studie- och yrkesvägledaren skall 

ägna sig åt och vad som kännetecknar yrkesrollen. Resultatet visar att det föreligger relativt stor 

osäkerhet om vad som innefattar vägledaruppdraget. En av de intervjuade studie- och 

yrkesvägledarna uppgav att stor del av sin tid ägnas åt andra uppgifter än vägledning. Flera pekade 

på snäv ekonomi och färre administratörer i verksamheten kan i praktiken innebära fler 

arbetsuppgifter för studie- och yrkesvägledarna. Fler uppgav i intervjuerna att de för en ständig 

kamp för att hävda sin kompetens och sitt existensberättigande. Slutsatsen i promemorian är att det 

bör tydligöras vad studie- och yrkesvägledning är och att det bör framgå hur verksamheten bör 

bedrivas. Detta är en förutsättning för att studie- och yrkesvägledarna, rektorerna och skolans 

huvudmän ska kunna göra rätt.
2
 

 

Skolöverstyrelsen (1991) har genomfört en kvalitativ kartläggningsstudie som behandlar studie- 

och yrkesvägledarverksamheten och omfattar tolv grundskolor, åtta gymnasieskolor och fyra 

kommunala uppföljningsenheter. Studien betonar att studie- och yrkesvägledarverksamheten ute på 

skolorna är väletablerad och har en uppskattad roll i skolans verksamhet, vilket både personal och 

elever bekräftar. Studien beskriver vad personalgrupper på skolan anser att studie- och 
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yrkesvägledare har för arbetsuppgifter, vilket innefattar information om arbetsmarknad och 

studievägar och att hjälpa elever som är i behov av stöd genom att hitta individuellt anpassande 

lösningar. Personalgrupper anser även att studie- och yrkesvägledaren ansvarar för administration i 

varierande uppgifter, men främst när det gäller elevernas praktik. Vägledarna uppger själva att de 

administrativa uppgifterna är tidskrävande och jobbiga. För att studie- och yrkesvägledaren ska få 

tillgång till att undervisa i studie- och yrkesorientering i skolan krävs enligt studien att detta 

schemaläggs för att kunna genomföras. Detta irriterar de flesta vägledare då de anser att de måste 

låna tid från ordinarie undervisning. De upplever en svårighet att nå ut till lärarna både gällande att 

få komma ut i klasserna men även när det gäller att arbeta med arbetslivsanknytning. Vägledarna 

har dåligt samvete gällande den bristfälliga anknytningen med arbetslivet och anser att den behöver 

stärkas. En påverkansfaktor till att kontakten inte har stärks redan anser vägledarna bero på 

tidsbrist. I Skolöverstyrelsens studie (1991) beskriver en studie- och yrkesvägledare kollegornas 

syn på studie- och yrkesorienteringen i skolan: ”Kollegorna sätter syo lika med mig. Allt som har 

med syo att göra, skall skötas av mig. De andra vill helst slippa sådant.” Skolans personal ser 

studie- och yrkesorienteringen som en angelägenhet mellan elever och studie- och yrkesvägledare. 

Skolpersonalen anser att studie- och yrkesverksamheten inte är en integrerad verksamhet i skolans 

värld och många ser verksamheten ofta ett moment som tar tid från övrig undervisning. Studie- och 

yrkesvägledarna upplever att de i stort sett är nöjda med sitt arbete och de uppskattar friheten att 

själva få forma sitt arbete. Men de kan även se nackdelarna med att ha denna frihet i utformningen 

av sitt arbete, vilket kan innebära att rektorer och lärare lägger över hela ansvaret för studie- och 

yrkesorienteringen på dem. Fortsättningsvis framkommer av studien att begreppet vägledning är 

oklart för många inom skolväsendet, därför krävs en tydlighet i vad vägledarens uppdrag innehåller 

och vad en vägledare kan bidra med.  

 

I Lärarförbundets enkätundersökning som genomfördes under våren 2011 beskrivs att fyra av fem 

studie- och yrkesvägledare anser att deras uppdrag de senaste åren har förändrats. Enkäten som 

riktade sig till studie- och yrkesvägledare som är medlemmar i förbundet fick svara på frågorna som 

berör deras arbetssituation. Studie- och yrkesvägledarna i undersökningen uppger att det beror på 

att eleverna har betydligt fler val att göra nu än tidigare och att uppdraget idag består av en större 

del av administrativa uppgifter. Några av personerna i undersökningen uppger att de kurativa 

uppgifterna har ökat medan andra nämner att arbetsuppgifterna liknar en säljares arbetsuppgifter. 

Nästan hälften av vägledarna har administrativa uppgifter i sitt uppdrag som egentligen inte hör 

ihop med vägledning. Att leta praktikplatser och fördela dessa platser till eleverna ingår i var tredje 

vägledares uppdrag. Mentorskap och undervisning ingår i arbetsuppgifterna för sju procent. 

Undersökningen beskriver att över 60 procent av vägledarna upplever att de har mindre tid för 

individuella samtal till skillnad för några år sedan när mer tid fanns till förfogande. Även att det 

finns färre studie- och yrkesvägledare i kommunerna än tidigare upplever hälften av vägledarna.
3
  

 

I en undersökning från Lärarnas riksförbund (2012) är slutsatserna att studie- och 

yrkesvägledningen måste förstärkas både gällande kvalitet och tillgänglighet. Fortsättningsvis 

framkom det i Skolöverstyrelsens (1991) studie hur studie- och yrkesvägledare upplevde sig 

otillräckliga och ett flertal hade dåligt samvete över att inte kunna hjälpa eleverna mer. Känslan av 

otillräcklighet berodde främst på tidsbrist uppgav studie- och yrkesvägledarna, vilket bidrar till att 
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de inte hinner med att möta alla elever. I studien framkommer att studie- och yrkesvägledarna 

upplever att de ska vara uppdaterade i all ny information som ska förmedlas till eleverna och vara 

verksam inom elevhälsovårdsteamen. Från lärare och rektorer upplever studie- och yrkesvägledarna 

förväntningar att de ska vara en allt i allo, en socialsekreterare, en föräldrakontakt, en elevvårdare, 

en CSN- kontaktperson och kunna sitta med i olika grupper och möten inom skolverksamheten. 

 

I en kartläggning av studie- och yrkesvägledning i Värmland (WSP, 2008) som har genomförts med 

en webbenkät, telefonintervjuer, djupintervjuer, workshop och omvärldsanalys framkommer en 

otydlig bild av vägledaruppdraget. Det saknas kunskap om vad studie- och yrkesvägledarnas 

uppdrag ska innehålla och vad vägledarna egentligen är utbildade till, särskilt hos skolchefer, 

politiker och övrig skolpersonal. Det framkommer att vägledarna själva anser att deras 

specialkompetens är vägledning, vilket är det studie- och yrkesvägledarna arbetar minst med. 

Studie- och yrkesvägledarna upplever att deras kompetens inte utnyttjas på ett fördelaktigt sätt, då 

okunskapen hos rektorer, om vad studie- och yrkesvägledare har för kompetenser, kan bidra till att 

mindre kvalificerade arbetsuppgifter ingår i uppdraget. Deras huvuduppgifter i arbetet borde vara 

att ge eleverna vägledning och information om yrken och utbildningar. 

En annan bidragande orsak som kom fram angående uppdragets otydlighet var att det saknas 

styrdokument både på lokal och kommunalnivå. Det finns inte heller någon tydlig 

arbetsbeskrivning uppger majoriteten av undersökningspersonerna. Vidare framkom det att behovet 

att stärka uppdraget och yrkesrollen är att öka kunskapen om studie- och yrkesvägledarens 

specialkompetens- vägledning, hos alla berörda på skolan. Kartläggningens resultat betonar också 

en önskan hos vägledarna om att inte behöva marknadsföra sin egen skola utifrån krav från den 

lokala arbetsledningen. Neutrala vägledare uppges vara viktigt och vägledaren ska inte vägleda 

eleven till en specifik skola. Vägledarna uppger att de delvis arbetar med skolans marknadsföring 

vilket bidrar till mindre tid att ha elevens bästa i centrum. Med detta blir det vikigt att tydliggöra 

uppdraget för både skolchefer, politiker och övrig skolpersonal för att skapa ett regionalt tankesätt 

där elevernas bästa är i centrum. Samverkan sker främst med andra yrkesgrupper på skolan och 

andra studie- och yrkesvägledare i Värmland. I mindre utsträckning är samverkan med andra 

aktörer och samverkan minskar med det ökande avståndet mellan vägledarna. Samverkan med 

regionala arbetsgivare sker i låg utsträckning, där fyra av tio vägledare berättar att kontakten 

fungerar dåligt.  

 

2.1.4 Betydelsen av ren vägledning 

Hägg och Kuoppa (1997) menar att det är i det individuella samtalet som den studerande kan 

beskriva sin livssituation och därmed kunna reflektera över alternativa sätt hur den sökande vill 

leva sitt liv. Skicklig vägledning kan tillgodose den sökandes individuella behov som inte kan 

tillfredställas på annat sätt. 

 

I Gunnel Lindhs doktorsavhandling (1997) beskrivs vägledningssamtalet som det förmodligen 

viktigaste verktyget i vägledningsprocessen. Det är den verksamhet i skolan som vägledarna 

prioriterar högst, men både rektorer och studie- och yrkesvägledare vill ge vägledningssamtalen 
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ännu högre prioritet i framtiden (Skolverket, 1996). Enligt Lindh, (1997) är samtalet en social 

konstruktion där yttre villkor och förutsättningar har betydelse för hur samtalet kommer ta form. 

Avgörande faktorer som kan få betydelse är centrala mål och resurser för verksamheten, det som 

sägs i samtalet är alltså starkt knytet till den kontext i vilken verksamheten ingår (Lindh, 1997). 

Samtalet utmärks av att den sökande och vägledaren möts i en till synes jämlik interaktiv process, 

ett personligt samtal som ingår i ett led av en institutions rutin och skulle kunna kallas för ett 

institutionaliserat personligt samtal (Adelswärd, 1993). Vägledningssamtalet kan ses som en 

aktivitet som befinner sig mellan polerna undervisning, information respektive terapi med flytande 

gränser dessemellan. Resultatet i Lindhs doktorsavhandling visar på att vägledarna som ingår i 

undersökningen ser på vägledningssamtalet som en del i en vägledningsprocess där målet är att den 

sökande skall få hjälp med att se var den befinner sig nu och att komma en bit på vägen. Den 

sökande ska i samtalet få hjälp med sina funderingar, och ges möjlighet att vidga sina perspektiv det 

vill säga att utveckla nya alternativ och få kunskap om de nya alternativen.  Så att samtalen leder till 

att den sökande får ett bredare beslutsunderlag och även får hjälp med att utveckla en bättre 

medvetenhet om sig själv, för att därefter kunna relatera självkännedomen till möjliga alternativ 

(Lindh, 1997).  

 

I Lundahls studie (2010) beskrivs att osäkerheten kring den egna identiteten för de sökande kan få 

betydelse i framtiden, en följd av detta kan visa sig i form av omval alternativt avhopp och byten i 

gymnasiet. De sökande önskar mer personlig kontakt för att kunna utforska starka och svaga sidor 

och den osäkerhet de känner kring självkännedomen kan inte avhjälpas med digital information. 

Det uttrycks även att ett större utbud av information i kombination med mer marknadsföring 

försvårar för de sökande att jämföra och värdera olika valalternativ. 

 

Precis som Lundahl och Lindh beskriver Hijstee (2011) i sitt examensarbete hur eleverna anser att 

det enskilda samtalet som det mest givande i vägledningsprocessen där 65 procent av eleverna helst 

vill samtala med en studie- och yrkesvägledare. Alla vägledare i undersökningen anser att elever 

ska få möjlighet att samtal om sig själv och innehållet i samtalen bör framförallt handla om 

egenskaper, intressen, värderingar och framtidsdrömmar. Hela 95 procent av de tillfrågade eleverna 

ansåg även att diskussioner kring sig själva är mest värdefullt. En studie- och yrkesvägledare i 

undersökningen beskriver vägledning på detta vis:  

Vägledning handlar inte bara om att göra aktiva val inför gymnasiet, högskolan, arbetslivet etc. 

Det handlar lika mycket om att upptäcka sig själv, sina styrkor, svagheter och egenskaper. Det 

handlar om att skaffa sig omvärldskunskap och utveckla sociala färdigheter. Detta är ett arbete 

som bör påbörjas så tidigt som möjligt, som en del i den ordinarie undervisningen. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

För att få en förståelse för undersökningens resultat har vi utgått från två teorier: konstruktivistisk 

syn på vägledning (Peavy, 2007) och arbetslivsforskning om det flexibla arbetets villkor (Hanson & 
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Ekstedt, 2004). Peavy (2007) har med utgångspunkt i konstruktivismen skapat en 

vägledningsmodell vilken har påverkat utvecklingen inom vägledningsområdet. En 

konstruktivistisk vägledare är expert på kommunikation där språket är arbetsredskapet, 

utgångspunkten är att den sökande är experten på sitt eget liv. Vägledning utifrån ett 

konstruktivistiskt perspektiv utgår ifrån att det inte finns en enda verklighet utan förutsätter att det 

finns många olika verkligheter. Peavy menar att vägledning är en trygghetsskapande aktivitet som 

skapar klarhet, ger stöd, väcker hopp och startar en process för den sökande. Det är viktigt att 

vägledaren visar tålamod, ödmjukhet och utgår ifrån den sökandes behov. Vägledningen är en 

allians som syftar till att lösa problem i en människas liv där språket och kommunikationen är en 

central del. I vägledningssamtalet är frågan viktigare än svaret eftersom frågan kan öppna upp för 

nya alternativ för den sökande att utforska. En konstruktivistisk vägledare vill hjälpa den sökande 

att få bättre kontroll över sin tillvaro, att ge individen empowerment. Vägledningsprocessen syftar 

till att hjälpa den sökande att skaffa sig ökad självkännedom och kontroll över sitt liv och ökar 

individens möjligheter att bedöma, analysera och fatta välgrundade beslut.  

 

Det andra perspektivet vi har utgått ifrån handlar mer allmänt om förändringar på arbetsmarknaden 

och hur dessa förändringar kan påverka olika yrkesgruppers arbete. 

Hanson & Ekstedt (2004) beskriver att vi på ett samhälleligt plan har vandrat emot ett tjänste- och 

kunskapssamhälle och på organisationsnivå har en förändring från regelstyrning till målstyrda 

verksamheter uppstått. Arbetslivsforskning beskriver att riktlinjer och ramar som ska vägleda 

handlandet i arbetets utförande har tagits bort, vilket resulterar i ökad flexibilitet, eget ansvar och en 

stor frihet i ett flertal yrken. Denna ökade flexibilitet i arbetet anses från ena sidan vara något 

positivt och gynnsamt för alla parter, men från den andra sidan ställs individen inför en ökad mängd 

nya krav. Ökade krav, höga sjukskrivningstal och ökad stress är resultatet av avsaknaden av regler 

och yttre ramar i arbetets utförande. Detta ställer krav på den enskilde individen då denne ska 

definiera och förstå vad det är för arbetsuppgifter som ska utföras i sitt uppdrag. Även hur individen 

sedan ska agera för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt bidrar till att individen ska kunna ha 

förmåga att styra och övervaka det egna handlandet och kunna vara självgående. Även personliga 

kompetenser spelar in, där individen ska ha ”rätt” motivation, attityder och besitta en förmåga att 

kunna reflektera över sin livssituation, sitt arbete och eget handlande. Utifrån detta ska individen 

sedan kunna utveckla olika strategier för att lösa problem, vilket är en stor betydelsefull del i de 

flexibla arbetsformerna. Författarna benämner detta som att vara självförvaltande, vilket innefattar 

en förmåga att ta ansvar för sitt arbete vad det gäller effektivitet, produktivitet och kvalitet och dels 

kunna ta ansvar för den egna personen och sin livssituation. Att kunna hantera denna frånvaro av 

yttre ordning i det flexibla arbetet ställer stora krav på individen att kunna definiera sina 

arbetsuppgifter, strukturera sin tillvaro och utforma kriterier för sitt handlande. 
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2. 3 Sammanfattning av bakgrund 

Sammanfattningsvis har studie- och yrkesvägledarens arbetssätt och uppdragets innehåll förändrats 

över tid, från matchningsstänkande till ett individperspektiv, vilket innebär att utgångspunkten är 

den sökandes behov och önskemål. Enligt tidigare studier är det individuella vägledningssamtalet 

en uppgift som vägledare prioriterar högst i sitt uppdrag och det är där den sökande kan få hjälp 

med att öka sin självkännedom och fatta välgrundade beslut i en trygghetsskapande allians. Dock 

beskrivs i tidigare studier att vägledarna anser sig ha för lite tid för individuella vägledningssamtal. 

I Skolverkets lägesbedömning betonas vikten av studie- och yrkesvägledarens roll, dock beskriver 

flera rapporter att verksamheten är bortglömd, att det finns en stor variation i uppfattningen om vad 

en studie- och yrkesvägledare ska ägna sig åt och vad som kännetecknar yrkesrollen. Studie- och 

yrkesvägledare uppger svårigheter i att få utrymme i undervisningen, bristfälligt arbete med 

arbetslivsanknytning, tidsbrist, att de arbetar med mindre kvalificerade arbetsuppgifter eller 

arbetsuppgifter som inte hör ihop med uppdraget. Uppdraget är flexibelt utformat vilket innebär att 

individen behöver kunna ansvara och styra över sitt eget arbete, vilket ställer stora krav på studie- 

och yrkesvägledaren som person. 

Huvudmannaskapet för studie- och yrkesvägledarverksamheten har övergått från att vara statligt 

styrt till att styras på kommunalnivå. Vidare framgår att det saknas styrning och kvalitetssäkring av 

verksamheten vilket krävs för att kvalitén i studie- och yrkesvägledningen ska kunna stärkas. Det 

bör tydligöras vad studie- och yrkesvägledning är och att det bör framgå hur verksamheten bör 

bedrivas enligt ett flertal rapporter. Detta för att tydliggöra vad vägledarens uppdrag innehåller och 

vad en vägledare kan bidra med. 

 

Med utgångspunkt i detta valde vi att studera studie- och yrkesvägledares uppfattningar vid tre 

olika verksamheter. Vi ser vidare att de två teoretiska perspektiven konstruktivistisk vägledning och 

det flexibla arbetets villkor kan vara rimliga förhållningssätt till de resultat vi har samlat in. 

Tidigare forskning beskriver inte skillnader i uppdragen beträffande mängden av rena 

vägledningsuppgifter i olika verksamheterna. Därför vill vi titta närmare på hur intervjupersonerna 

upplever sin arbetssituation, främst beträffande vilket utrymme rena vägledningsuppgifter får. 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs för undersökningens tillvägagångssätt samt hur undersökningens data har 

bearbetas.  

3.1 Undersökningsstrategi och forskningsmetod 

Kvalitativa metoder har används i den empiriska undersökningen för att få fram mer detaljerad och 

nyanserad information av ett mindre urval intervjupersoners upplevelser och erfarenheter. För att 

förstå det som sker underlättar det om vi har insikt i meningsdimensionen, vilket innebär att 

individer har egna uppfattningar och tolkningar av det som sker runt dem. För att förstå vad som 

ligger bakom människors handlingar och upplevelser lämpar sig kvalitativa forskningstekniker i 

form av kvalitativa intervjuer. 

3.2 Metoder/tekniker 

Den kvalitativa undersökningen genomfördes med intervjuer och omfattade sex studie- och 

yrkesvägledare som är verksamma i tre olika verksamheter. Dialog med intervjupersonerna 

genomfördes angående var och när intervjuerna skulle äga rum. Fem intervjuer genomfördes i 

verksamheternas befintliga lokaler. En av intervjuerna genomfördes via mail då intervjupersonen 

föredrog det på grund av tidsbrist. Vi försäkrade oss om att få återkoppla i efterhand om vi behövde 

få mer uttömmande svar av studie- och yrkesvägledaren i mailintervjun. De övriga fem intervjuerna 

spelades in på diktafon och transkriberades därefter för att fånga in allt som studie- och 

yrkesvägledarna berättade. Semistrukturerade intervjuer genomfördes, med det avser vi att frågorna 

var specificerade i förväg men under intervjun hade vi som intervjuare större möjlighet att gå in i en 

dialog med den som intervjuades och fördjupa svaren. Vi var medvetna om att semistrukturerade 

intervjuer kunde försvåra sammanställningen av resultatet när intervjupersonernas svar skulle 

jämföras. 
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När vi analyserade resultatet utgick vi ifrån likheter och skillnader mellan verksamheterna, för att 

skapa en förståelse för hur vägledaruppdragen kan skilja sig åt. 

3.3 Genomförandesteg  

Det första vi gjorde var att komplettera intervjufrågorna efter uppsatsplanens opponering i 

samförstånd med handledare. Därefter genomfördes en förstudie av intervjufrågorna med två 

studie- och yrkesvägledare som inte ingick i den ordinarie undersökningen. Detta för att få ett 

utlåtande av frågornas ordningsföljd och relevansen i frågorna gentemot problemställningen i 

undersökningen. Förstudiens resultat blev att mindre ändringar av frågorna gjordes. Kontakt med 

intervjupersonerna gjordes tidigt i arbetet för att med säkerhet få tag i intervjupersoner så att de 

hade möjlighet att avsätta tid för ett möte. Därefter skickades missivbrev och de bifogade 

intervjufrågorna ut till intervjupersonerna, se bilaga 1 och 2. Litteraturstudier skedde parallellt med 

undersökningen. Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades och sammanställdes 

resultatet. Slutligen analyserade vi insamlad data utifrån den litteratur som vi redogör för i 

bakgrundskapitlet. 

3.4 Urval och urvalsgrupp 

Kommunen valdes på grund av närhetsprincipen. Det blev därför inte någon jämförande studie 

mellan olika kommuner utan en beskrivning av hur studie- och yrkesvägledaruppdraget ser ut i de 

skilda verksamheterna inom samma kommun. Sex heltidsarbetande vägledare med studie- och 

yrkesvägledarexamen har intervjuats, för att i undersökningen få en djupgående beskrivning till hur 

vägledaruppdragen är utformade. Tidsaspekten för studien innebar att vi gjorde ett urval och valde 

att studera tre verksamheter. Valet av verksamheter baserades utefter möjligheten till intervjuer. 

3.5 Datainsamling  

Vi var medvetna om för- och nackdelar med att bifoga intervjufrågorna innan själva genomförandet 

av intervjun. Nackdelar kan vara att intervjupersonerna då kan förbereda sig och vinkla svaren på 

ett fördelaktigt sätt. Fördelar med att sända ut intervjufrågorna i förväg skulle kunna vara att 
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intervjupersonerna ges tid till att tänka igenom frågeställningarna och svaren blir mer uttömmande. 

Intervjuerna genomfördes under en treveckorsperiod. Varje enskild intervju tog cirka 35 minuter. 

Eftersom att en av intervjuerna genomfördes via mail, medförde det att datamaterialet inte blev lika 

omfattande och djupgående i jämförelse med de muntliga intervjuerna, vilket vi tog i beaktande. En 

komplettering i efterhand genomfördes för att få svaren i mailintervjun mer uttömmande. Fördelar 

med att genomföra intervjuer via mail är att svaren är mer strukturerade och att det inte kräver 

någon transkribering. En intervjumall användes för alla sex intervjuer. Fem ljudinspelningar och 

komplettering med anteckningar genomfördes. För att få god kvalité på inspelningarna placerade vi 

oss nära intervjupersonerna. Intervjuerna inleddes med att förklara de begrepp som var tänkt att 

användas, för att få ett samförstånd och öka säkerheten i att både vi och intervjupersonen talade om 

samma sak. 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

En förstudie av intervjufrågorna genomfördes genom ett suburval av det egentliga urvalet av 

intervjupersoner. Vägledarna ingick inte den ordinarie undersökningen men fick uttala sig om 

frågornas ordningsföljd och relevansen i frågorna (May, 2001). Förstudien genomfördes av två 

studie- och yrkesvägledare vi kommit i kontakt med under utbildningen. För att vi skulle vara säkra 

på att vi faktisk undersökte det vi avsåg att undersöka så ska det finnas ett giltigt argument som är 

hållbart, välgrundat, försvarbart och övertygande som därmed styrker validiteten i undersökningen 

(Kvale, 1997). Vår förstudie syftade till att säkerställa intervjufrågorna så att de skulle tolkas 

entydigt och klart. Framarbetningen av intervjufrågorna var en process där vi utgick från syftet och 

forskningsfrågorna för att söka svar på dessa. Vi arbetade fram förslag till intervjufrågor och sedan 

reviderades frågorna utifrån opponering och förstudie.  

3.7 Etiska ställningstaganden 

I undersökningen har vi redovisat intervjupersonernas svar så fullständigt som möjligt. Vi strävade 

efter att hålla undersökningen saklig och objektiv, genom att förhålla oss så värderingsfria och 

neutrala som möjligt. 

 

Vi utgick ifrån de fyra forskningsetiska huvudkraven, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet för samhällsvetenskaplig forskning som fastställts av Vetenskapsrådet.
4
 Vi 

strävade efter att få informations- och samtyckeskravet uppfyllt där missivbrevet informerade 

                                                      
4
 http://www.codex.vr.se 13-03-15.  

http://www.codex.vr.se/
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intervjupersonerna om vad undersökningen skulle handla om och hur genomförandet var tänkt. 

Deltagandet av undersökningen var självklart frivilligt och sådan information som 

intervjupersonerna inte ville att vi ska gå vidare med respekterades. Under intervjuernas gång 

kunde intervjupersonerna när som helst välja att inte besvara en fråga eller avsluta intervjun. 

Intervjupersonerna informerades om att intervjuerna spelades in och att det gjordes utskrifter av 

materialet. Inspelningarna och det transkriberade materialet användes enbart för undersökningen 

och inte i några andra syften detta för att uppfylla nyttjandekravet.  

Konfidentialitetskravet uppnådde vi genom att utlova diskretion när vi behandlade resultaten för att 

skydda kravet på anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt. Exempelvis genom att vi lät 

intervjupersonerna vara anonyma och strävade efter att inte utsätta dem för något obehagligt så de 

skulle känna sig obekväma. 

3.8 Bearbetning av empirisk data 

Fem intervjuer transkriberades och en intervju samlades in via mail. Därefter analyserade vi 

resultatet utifrån forskningsfrågorna och relaterade vårt resultat mot tidigare forskning och 

litteratur. För att kunna fördjupa svaren och ställa följdfrågor till vägledaren som genomförde 

mailintervjun, så återkopplade vi i efterhand till vägledaren. Resultatet från intervjuerna redovisas 

utifrån teman som utgår från forskningsfrågorna, även för att få en tydlig struktur så att 

resultatsvaren blir lätt överskådliga för läsaren. 
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4. Resultat 

Inledningsvis görs en presentation av studiens intervjupersoner därefter presenteras resultatet 

utifrån forskningsfrågorna med underrubriker som bygger på teman utifrån intervjupersonernas 

svar. Studie- och yrkesvägledarna har fått fingerade namn i uppsatsen. En sammanfattning av 

resultatet presenteras sist i kapitlet. 

4.1 Presentation av intervjupersoner 

Alla sex intervjupersoner har heltidstjänster som studie- och yrkesvägledare. 

Studie- och yrkesvägledaren Eva arbetar på en grundskola och har sedan höstterminen 2010 varit 

anställd på sin nuvarande arbetsplats. Hon fick sin studie- och yrkesvägledarexamen 2001 och har 

sedan dess varit verksam inom ett flertal grundskolor. Karin som också arbetar inom grundskolan 

tog sin examen 2011 och har varit yrkesverksam i ca 3 år. Hon arbetade först på gymnasieskolor 

under utbildningens gång därefter har hon varit anställd på sin nuvarande arbetsplats sedan januari 

2011.  

Marie arbetar på en gymnasieskola och fick sin studie- och yrkesvägledarexamen 1992 och har 

sedan dess varit yrkesverksam som studie- och yrkesvägledare. På sin nuvarande arbetsplats har 

Marie varit anställd två år. Hon har efter utbildningen varit verksam inom grundskolan, 

gymnasieskolan, fackförbund och kommunal vuxenutbildning.  

Lena som arbetar på gymnasiet fick sin examen 1998 och har varit yrkesverksam som studie och 

yrkesvägledare 4,5 år. Lena har efter utbildningen arbetat inom arbetsförmedlingen.  

 

Studie- och yrkesvägledaren Tomas på Högskolan fick sin examen 1989 och har arbetat på 

högskolan i 17 år. Tidigare arbetade Tomas inom grundskolan, gymnasieskola och 

vuxenutbildningen som studie- och yrkesvägledare. 

Mats arbetar på Högskolan och tog sin studie- och yrkesvägledarexamen 1985. Mats har varit 

yrkesverksam sedan examen och har varit anställd på nuvarande arbetsplats i 18 år. 
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 4.2 Vilka arbetsuppgifter ingår i studie- och 

yrkesvägledaruppdragen i de olika verksamheterna? 

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag presenteras nedan utifrån rubrikerna individuella 

vägledningssamtal, information, administration, gruppkonstellationer, marknadsföring och 

gruppvägledning.  

4.2.1 Individuella vägledningssamtal 

I grundskolan erbjuds alla elever vägledningssamtal men årskurs nio prioriteras vissa perioder 

under läsåret vid till exempel gymnasieval och omval. Eva nämner att det är de enskilda samtalen 

som är övervägande i uppdraget. Båda gymnasievägledarna anser att vägledningssamtalen kan 

delas in i två kategorier dels informationssamtal och dels rena vägledningssamtal. 

Informationssamtalen som är övervägande kan bestå av, information om behörigheter, 

högskoleprovet och antagningsstatistik. Förhållandevis är antalet rena vägledningssamtal betydligt 

mindre än informationssamtal menar båda gymnasievägledarna. Marie förklarar det på detta sätt:  

Mmm fast många alltså, jag delar ju vägledningssamtal och informationssamtal är inte samma 

sak för mig och jag kan säga att övervägande så är det informationssamtal, för det är på 

språkintroduktion så handlar det om att informera om hur det ser ut och sen så jaa av den här 

tiden när jag har samtal så skulle jag säga att kanske 5 procent av dem är vägledningssamtal. 

Lena upplever att mailfrågor inte enbart är en administrativ uppgift eftersom många funderingar 

från eleverna kan lösas via mail, det i sin tur kan innebära att färre elever söker upp henne för 

individuella samtal. 

Båda högskolevägledarna benämner individuella vägledningssamtal som deras huvudsyssla. Studie- 

och yrkesvägledarna menar att samtalet kan te sig olika beroende på vad den sökande har för syfte 

med mötet. Tomas anser att antingen kan samtalet innehålla allt från ren informationsgivning eller 

på gränsen till samtalsterapi. Mats upplever att det individuella vägledningssamtalets utformning är 

beroende av den sökandes bakgrund och ålder.  

4.2.2 Information 

Både Karin och Eva berättar att klass- och gruppinformationerna kan beröra praon och förändringar 

inom utbildningsväsendet för föräldrar, elever och övrig personal. För att få möjlighet att komma ut 

i klasserna för att ha informationstillfällen krävs det mycket mailkorrespondens till lärarna berättar 

Karin. Eva nämner att klassinformationer kan beröra gymnasievalet, olika övningar för att öka 

elevernas självkännedom och yrkesinformation under skolans arbetslivsveckor. Studie- och 

yrkesvägledarna på gymnasiet har givna informationstillfällen löpandes under året för alla 
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årskurser. Det berör gymnasietidens olika val som inriktningar, individuella val och språkval. Det 

innefattar även behörigheter och meritpoäng inför vidare studier, utbildningsvägar efter gymnasiet 

och utbildningssystemet. Båda studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet informerar vid 

föräldramöten. Lena är även med vid skolans öppet hus och informerar om studie- och 

yrkesvägledning. När Mats och Tomas från högskolan beskriver begreppet information så innefattar 

det även marknadsföring och rekryteringsinsatser vid exempelvis utbildningsmässor och vid besök i 

olika skolformer. Mats beskriver även att högskolan bjuder in olika grupper, där handlar 

informationen inte direkt om de program som högskolan har att erbjuda utan snarare om hur det är 

att studera på högskolenivå.  

4.2.3 Administration 

I grundskolan så beskriver både Eva och Karin att deras uppdrag innefattar mycket administration 

främst vid praon. Eva beskriver datasystemet vid prao hanteringen som svårarbetat och 

tidskrävande. Andra administrativa uppgifter som exempelvis hantering av blanketter i samband 

med gymnasievalet, mailkorrespondens, telefonkontakter och posthantering. Marie och Lena i 

gymnasiet nämner att stora delar av deras uppdrag är administrativa sysslor, så som exempelvis 

hantering av elevers studieplaner och omdömen. Lena beskriver även att hon svarar mycket på mail 

och hanterar ett flertal blanketter i sitt uppdrag. Högskolans studie- och yrkesvägledare Tomas 

nämner att en stor del av uppdraget är mailkorrespondens både internt och externt. I Mats 

administrativa arbetsuppgifter ingår inte att besvara så mycket mail, men han nämner viss 

posthantering som berör inbjudningar till högskolan. Mats han uppskattar administreringen i sitt 

uppdrag till ca 10-15 procent.  

4.2.4 Gruppkonstellationer 

I grundskolan så beskriver båda studie- och yrkesvägledarna att de ingår i ett flertal 

gruppkonstellationer som berör elevhälsovården. Eva nämner att på skolan finns en studie- och 

yrkesvägledargrupp som hon ingår i, gruppen planerar olika aktiviteter så som arbetslivsveckor och 

olika studiebesök. Karin berättar att hon deltar i olika nätverk för studie- och yrkesvägledare som 

exempelvis berör fortbildning. Precis som grundskolevägledarna så ingår Eva och Marie på 

gymnasiet i ett flertal gruppkonstellationer som berör elevhälsovården.  Marie berättar att hon ingår 

i en grupp på skolan som planerar för besök på grundskolor och öppet hus. Mats berättar att ca 15 

procent av hans uppdrag består av att finnas med i olika gruppkonstellationer som exempelvis en 

rekryteringsgrupp för hela högskolan och andra beslutfattande organ. Tomas sitter med i flera 

arbetsgrupper rörande rekrytering, utbildningsinformation och ett flertal grupper inom 

organisationen.  
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4.2.5 Marknadsföring 

Marknadsföring som exempelvis mässor och öppet hus är något som gymnasievägledarna och 

högskolevägledarna beskriver som en arbetsuppgift i uppdraget. Mats beskriver marknadsföringen 

på detta sätt: 

[…] våran marknadsföring är väl ganska, det sker ganska mycket saker då, men vi har hela 

tiden pratat om person mot person, att man kör personlig marknadsföring då, vi vill ha vi tror 

att det är en bra väg att gå. Istället för att köra stora kampanjer då, nu gör vi ju det OCKSÅ. 

Men (skratt) vi kör mycket, vi marknadsför ganska hårt överhuvudtaget… 

4.2.6 Gruppvägledning 

Gruppvägledningen beskrivs av intervjupersonerna som en arbetsuppgift som inte får ett stort 

utrymme i deras uppdrag. Eva beskriver att 10 procent av uppdraget består av gruppvägledning, det 

är när en konflikt uppstår på skolan mellan eleverna som en gruppvägledning skulle kunna bli 

aktuell. Eva berättar att anledningen till att hon inte självmant väljer att ha gruppvägledning 

kontinuerligt beror på att hon inte känner sig bekväm med arbetsuppgiften. De resterande studie- 

och yrkesvägledarna uppskattar gruppvägledningen till 0 procent av uppdraget, orsaker till den 

obefintliga gruppvägledningen beskrivs bland annat som tidsbrist på grund av ett stort elevunderlag 

och att behovet av gruppvägledning inte funnits. Tomas tror att han skulle kunna hamna i en 

gruppvägledningssituation och beskriver det så här: 

Jag kanske hamnar i gruppvägledningssamtal av en slump att det kommer en grupp, en upprörd 

studentgrupp på en kurs i företagsekonomi som rätt som det är dyker upp här, så blir det en 

form av gruppvägledning men det är aldrig någonting som är iscensatt eller inbokat. Säg att det 

händer högst 1 gång om året. 

4.3 Hur stor del av studie- och yrkesvägledaruppdragen består 

av rena vägledningsuppgifter och vad kan påverka mängden 

rena vägledningsuppgifter? 

Nedan presenteras hur stort utrymme rena vägledningsuppgifter får i intervjupersonernas uppdrag 

och vilka faktorer de anser påverka utrymmet utifrån rubrikerna utrymme i uppdraget - individuella 

vägledningssamtal och andra rubriken heter behov och tid påverkar rena vägledningsuppgifter. 
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4.3.1 Utrymme i uppdraget - individuella vägledningssamtal 

När studie- och yrkesvägledarna som är verksamma i grundskolan ska uppskatta mängden 

individuella vägledningssamtal i sina uppdrag så uppskattar Karin mängden till 70 procent i 

uppdraget medan Eva beskriver att 60-70 procent av sitt uppdrag består av individuella 

vägledningssamtal. Karin uttrycker det följande i mailintervjun:  

Men individuell vägledning är något jag prioriterar. Varje elev i åk 9 erbjuds minst 1 timmes 

vägledningssamtal. En stor del av eleverna behöver mer tid, och det ger jag dem, eller jag 

prioriterar det om man säger så! 

När studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet ska uppskatta mängden individuella 

vägledningssamtal så tycker Lena att det är svårt att ange en procentsats men bestämde sig för att 

35-40 procent av uppdraget består av individuella vägledningssamtal. Marie uppger att i hennes 

uppdrag så är 20-30 procent individuella vägledningssamtal. Både Lena och Marie berättar att en 

stor del av de individuella vägledningssamtalen är informationsförmedling. Mats på högskolan 

beskriver att 60-70 procent av hans uppdrag består av individuella vägledningssamtal och Tomas 

berättar att 45 procent av hans uppdrag är individuella vägledningssamtal.  

4.3.2 Behov och tid påverkar rena vägledningsuppgifter  

Fyra av intervjupersonerna som arbetar på gymnasiet och högskolan betonar att det är behovet som 

bland annat styr mängden rena vägledningsuppgifter i uppdraget. Tomas anger att behovet hos de 

sökande kan vara kopplat till samhällsförändringar som företagsnedläggningar, 

befolkningsförändringar, politiska beslut och vilka andra samhälleliga tjänster som finns i 

kommunen. Båda studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet berättar att de inte kallar alla elever till 

vägledningssamtal, istället får eleverna söka upp studie- och yrkesvägledarna på egen hand, det är 

behovet hos eleverna som styr. Karin på grundskolan och Marie på gymnasiet nämner tiden som en 

påverkansfaktor. Karin utvecklar det ytterligare och anser att mängden elever på skolan får 

betydelse för hur mycket tid rena vägledningsuppgifterna får i uppdraget. Marie beskriver att som 

studie- och yrkesvägledare kan du bli uppäten av andra arbetsuppgifter. Marie, Eva och Karin säger 

uttryckligen att dem har valt att prioritera det individuella vägledningssamtalet. Eva menar att 

relationen till de sökande får betydelse för hur stort utrymme rena vägledningsuppgifter får i 

uppdraget. När du skall anförtro dig är det viktigt att känna dig trygg och ha en god relation med 

din studie- och yrkesvägledare. En annan faktor Eva nämner som påverkar mängden rena 

vägledningsuppgifter i hennes uppdrag är hur bekväm du är med uppgiften. Eva och Tomas lyfter 

fram att slumpen kan få betydelse för hur stor del gruppvägledning får i uppdraget. Med slumpen 

menar dem att behovet kan skapas när en konflikt uppstår i verksamheten.  
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4.4 Hur beskriver studie- och yrkesvägledarna sitt uppdrag och 

hur skulle uppdraget kunna utvecklas? 

Under denna rubrik presenteras hur studie- och yrkesvägledarna upplever sitt uppdrag och om de 

vill förändra något i sitt arbete. Rubrikerna heter tilltagandet av mailkorrespondens, vikten av mötet 

med eleverna, vägledaren har fria händer och stärka studie- och yrkesorienteringen.  

4.4.1 Ökning av mailkorrespondens 

Studie- och yrkesvägledarna från högskolan och från gymnasiet samt en av studie- och 

yrkesvägledarna från grundskolan beskriver att en stor del av deras uppdrag består av 

mailkorrespondens. Tomas från högskolan och Marie från gymnasiet poängterar att de märkt av en 

tydlig ökning i deras uppdrag av mail hanteringen. Tomas beskriver förändringen på detta sätt: 

[…] en ganska stor del av arbetet är e-post då både extern e-post men också interna alltså man 

bollar saker emellan så att det tar större och större del av arbetet. När jag började 1996 satt man 

bunden vid telefon för den ringde konstant det ringer nästan aldrig nu för tiden punkt. Så det är 

en förändring som skett genom de här åren. 

 4.4.2 Mötet med eleverna 

Alla studie- och yrkesvägledare betonar att det är kontakten med de sökande som dem värdesätter 

högst i sitt uppdrag fast benämner det på lite olika sätt. Marie och Mats beskriver det individuella 

vägledningssamtalet som mest betydelsefullt, därefter nämner de båda att informationer inför 

grupper är stimulerande arbetsuppgifter. Marie berättar att hon tycker det är roligt att planera och 

informera vid föräldramöten. Mats beskriver vidare att han uppskattar att organisera studiebesök. 

Eva, Karin och Lena beskriver att det dem värdesätter i mötet med eleverna är när de kan få eleven 

att växa, finna lösningar och underlätta inför olika val. Eva betonar att det är i de enskilda 

vägledningssamtalen som eleven växer och att som studie- och yrkesvägledare få vara med i den 

processen känns viktigt. Lena berättar att när hon är ute tillsammans med sina elever och 

marknadsför gymnasieskolan i grundskolan, så skapas möten med elever. Den kontakten är något 

hon uppskattar eftersom hon vill skapa en relation med eleverna. Tomas berättar att han har 5-10 

individuella vägledningssamtal varje dag och beskriver varje möte som stimulerande vilket även är 

hans drivkraft.  
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4.4.3 Vägledaren har fria händer 

Om studie- och yrkesvägledarna fick möjligheten att utforma sitt uppdrag helt fritt berättar Eva, 

Lena och Mats att de har ett stort handlingsutrymme att själva forma sitt uppdrag. Tomas och Mats 

på högskolan uppger att de har en övergripande arbetsbeskrivning, som de utformar en mer 

detaljerad arbetsbeskrivning utifrån och Karin på grundskolan har valt att skapa sin egen 

arbetsbeskrivning. De andra studie- och yrkesvägledarna saknar någon form av arbetsbeskrivning. 

Det Eva saknar är en kursplan för studie- och yrkesvägledningen, det skulle underlätta om studie- 

och yrkesvägledningen fanns inskrivet på schemat. Idag anser hon att det är tidskrävande och ibland 

svårt att praktiskt och tidsmässigt få möjlighet att komma ut i klasserna och ha studie- och 

yrkesorientering i undervisningen. För att praktiskt genomföra detta så krävs det att rektorerna 

träder in beskriver Eva. Det hon skulle vilja tidsmässigt omfördela i sitt uppdrag är att minska det 

administrativa kring praon. Lena berättar att hon har avsatt en del av tiden i hennes tjänst åt 

marknadsföring för att hon vill arbeta med det, detta kan hon reglera fritt på egen hand. Karin på 

grundskolan och Tomas på högskolan anser att de har en god balans av arbetsuppgifter i uppdraget. 

Tomas tror att det kan vara en kombination av hans erfarenhet och ett bra arbetsklimat som hjälpt 

honom att säga ifrån vissa uppgifter och göra avgränsningar i hans uppdrag. Marie på gymnasiet 

skulle vilja minska ner på de administrativa bitarna i uppdraget, hon syftar då på att samla in och 

skicka iväg omdömen. Hon beskriver att all mailkorrespondens i samband med detta är 

tidskrävande. Det hon skulle vilja fylla uppdraget mer med är bitar som att bygga relationer med 

eleverna, arbeta utifrån de allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering, 

studiebesök och mer arbetslivsanknytning. För att kunna genomföra detta så är hon medveten om 

att övrig personal och rektorer måste vara med på ”tåget”. Precis som Marie nämner även Karin att 

det är viktigt att få in arbetslivet mer än vad som sker idag och för att få igenom detta så krävs det 

att övrig personal är involverade. Karin menar att eleverna går i skolan för att förberedas inför ett 

kommande yrkesliv. 

4.4.4  Stärka studie- och yrkesorienteringen 

Slasktratt och allt i allo är två begrepp som Marie och Lena på gymnasiet använder när de beskriver 

dels hur andra ser på deras uppdrag men även när dem beskriver sin yrkesroll.  

Lena beskriver det på detta sätt: ”Sen kanske inte alla vet vad en studievägledare gör, de tror att 

man är någon sån där, allt i allo kanske…”  

Marie menar att en av anledningarna till att hon inte någon gång under hennes yrkesverksamma år 

som studie- och yrkesvägledare haft någon detaljerad arbetsbeskrivning, kan bero på att det minskar 

möjligheterna för ledningen att använda personal på ett tillfredställande sätt. Men hon anser även att 

hennes möjligheter minskar att påverka innehållet i uppdraget med en detaljerad arbetsbeskrivning. 

Tomas uttrycker att det han ibland kan sakna är andras kännedom om studie- och 

yrkesvägledaryrket. Han syftar på att andra funktioner inom högskolan inte har kunskap om studie- 

och yrkesvägledaruppdraget och dess viktiga funktion. Eva på grundskolan anser att det som 

behövs för att stärka studie- och yrkesorienteringen är en egen kursplan och en fast tid inlagt på 

schemat för studie- och yrkesorienteringen, på så sätt skulle även hennes yrkesroll stärkas. Eva 
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önskar även en samordnare för alla studie- och yrkesvägledare i kommunen för att ytterligare stärka 

rollen, hon beskriver det så här: 

Vi har ingen samordnare i stan och skulle man önska något också förut hade man en syv- 

samordnare som för vår talan mot ledningen i stadshuset. Nu har vi olika rektorer som har olika 

syn på det här och vi ska gå på olika sätt och vi är olika människor mot rektorn och ska önska 

och tycka. Hade vi en samordnare som pratade på den nivån som droppar ner till rektorn att det 

här följer vi det här så skulle det underlätta och jag tror att det är lite på gång. Det är fel mot 

eleverna att elever inte får samma sak på skolorna. Man pratar om en likvärdig skola men det är 

det ju inte. Fick man önska så skulle man önska en samsyn mellan rektorerna. 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Alla intervjupersoner nämner att individuella vägledningssamtal, information, administrativa 

uppgifter och olika typer av gruppkonstellationer ingår i deras studie- och yrkesvägledaruppdrag.  

Gruppvägledning beskrivs av samtliga intervjupersoner som en arbetsuppgift som inte får ett stort 

utrymme. Det som skiljer skolverksamheterna åt är att grundskolevägledarna inte nämner 

marknadsföring som ett inslag i deras arbetsuppgifter. Mängden individuella vägledningssamtal 

varierar från 20 procent upp till 70 procent i de olika uppdragen. De sökandes behov och hur 

mycket tid det finns till förfogande är två starka faktorer som pekar på variationen. Fem av sex 

intervjupersoner nämner att mailkorrenspondens upptar mycket tid i deras uppdrag och två av 

studie- och yrkesvägledarna ser en tydlig ökning av uppgiften. Alla studie- och yrkesvägledare 

betonar att det är kontakten med sökande som de värdesätter högst i sitt uppdrag. Tre 

intervjupersoner anser att de har ett stort handlingsutrymme att själva forma sitt uppdrag medan två 

andra vägledare anser att det är balans i uppdraget. Alla anser att en stor del av deras uppdrag består 

av administrativa sysslor och två av intervjupersonerna önskar att de administrativa uppgifterna tog 

mindre utrymme. När två av vägledarna beskrev hur de ville forma sitt uppdrag så beskrev de att 

det är viktigt att stärka yrkesrollen och studie- och yrkesvägledningen. 
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5. Analys och slutsatser 

I analyskapitlet besvaras forskningsfrågorna utifrån resultaten av de sex intervjuerna som 

genomförts. Slutsatserna presenteras avslutningsvis under en separat rubrik i kapitlet. 

5.1 Vilka arbetsuppgifter ingår i studie- och 

yrkesvägledaruppdragen i de olika verksamheterna? 

Individuella vägledningssamtal, administrativa uppgifter, information och olika typer av 

gruppkonstellationer ingår i alla studie- och yrkesvägledares uppdrag.  

Gymnasievägledarna nämner inte att de individuella vägledningssamtalen är deras huvudsyssla, 

vilket 2/3 av de resterande intervjupersonerna gör. När intervjupersonerna beskriver vad de 

individuella vägledningssamtalen kan bestå av så beskrivs det att samtalen kan bestå av ren 

informationsgivning eller på gränsen till samtalsterapi. Detta ligger i linje med vad som beskrivs i 

Lindh (1997) där vägledningssamtalet befinner sig mellan polerna information, undervisning och 

terapi med flytande gränser där emellan. Vi tänker att det kan vara svårt att avgöra vart gränsen går 

för att inte vara inne på någon annans yrkesområde. Framförallt yrkesbefattningar som gränsar till 

varandra som kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare som besitter liknande 

kompetenser. Gruppvägledning beskrivs av samtliga intervjupersoner som en arbetsuppgift som 

inte får ett stort utrymme. 1/3 av studie- och yrkesvägledarna anser att det är en arbetsuppgift som 

slumpvis används när en konflikt uppstår på skolan.  

 

Det som skiljer skolverksamheterna åt är att studie- och yrkesvägledarna på grundskolan inte 

nämner marknadsföring som ett inslag i deras arbetsuppgifter vilket resterande studie- och 

yrkesvägledare gör. Nilsson (2005) beskriver att vägledaren ofta har dubbla roller, delvis att 

vägleda sökande och delvis som marknadsförare för den skola som personen arbetar vid, vilket i sin 

tur har medfört diskussioner om vägledarens neutralitet. I Skolverket (2009) beskrivs att den 

sökande skall kunna lita på att du som vägledare inte styrs av särintressen utan istället har ett 

neutralt förhållningssätt där individens intressen är i fokus. I en kartläggning av studie- och 

yrkesvägledning i Värmland (WSP, 2008) betonar också vägledarna en önskan om att inte behöva 

marknadsföra sin egen skola utifrån krav från den lokala arbetsledningen. Vägledarna uppger att de 

delvis arbetar med skolans marknadsföring vilket bidrar till mindre tid att ha elevens bästa i 

centrum. I kartläggningen uppges vikten av neutrala vägledare som en orsak till att vägledaren inte 

ska vägleda eleven till en specifik skola. Det strider mot vårt resultat, då intervjupersonerna inte 

nämner detta som något problem. En av studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet har själv valt att 

arbeta med marknadsföringsbitar för att hon tycker det är roligt och en av högskolans studie- och 
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yrkesvägledare berättar att dem marknadsför skolan hårt. Vi har förståelse för att det skiljer sig åt i 

dem olika verksamheterna, det stora utbudet av gymnasieskolor och högskolor ökar konkurrensen 

av dem sökande vilket medför att marknadsföring blir ett naturligt inslag i de båda skolformerna. 

Vår tolkning är att grundskolan inte har samma behov av marknadsföring eftersom eleverna som 

bor i upptagningsområdet vanligtvis börjar på den närmaste grundskolan, det är bara om eleven 

aktivt söker dig därifrån som grundskolan ”tappar” eleven. 

5.2 Hur stor del av studie- och yrkesvägledaruppdragen består 

av rena vägledningsuppgifter och vad kan påverka mängden 

rena vägledningsuppgifter? 

Det individuella vägledningssamtalet uppskattas i uppdraget av grundskolevägledarna till 60-70 

procent, högskolevägledarna till 45-70 procent. Gymnasievägledarna beskriver att 

vägledningssamtalen får ett mindre utrymme i deras uppdrag, 20-40 procent. I gymnasieskolan 

består en stor del av uppdraget av informationsförmedling och vi tänker att det kan vara en orsak till 

att vägledningssamtalen får ett mindre utrymme i arbetet.  

 

I Lindhs doktorsavhandling (1997) beskrivs vägledningssamtalet som det förmodligen viktigaste 

verktyget i vägledningsprocessen. Det är den arbetsuppgift som vägledarna prioriterar högst och 

både rektorer och studie- och yrkesvägledare vill ge det individuella vägledningssamtalet ännu 

högre prioritet i framtiden. (Skolverket, 1996). I Skolverkets rapport (2010) beskrivs att utbudet av 

utbildningar på en föränderlig och växande marknad är något som förutsätter att de studerande har 

en klar bild över sig själv för att kunna värdera all den information som berör utbildningar och 

yrken. Som en följd av de nya förutsättningarna påpekas i lägesbedömningen vikten av studie- och 

yrkesvägledarens roll ännu tydligare i alla skolformer. 

 

En faktor som påverkar mängden rena vägledningsuppgifter i uppdraget är den sökandes behov 

vilket nämns av 2/3 av intervjupersonerna. Högskolevägledarna beskriver att deras sökande har 

mycket varierande behov på grund av åldersspridning och bakgrund, vilket påverkar samtalet 

utformning.  Till skillnad från grundskolan och gymnasieskolan som har en mer homogen målgrupp 

med snarlik ålder. En förklaring till att grundskolevägledarna inte uppger den sökandes behov som 

en faktor kan bero på att alla elever i årskurs 9 blir kallade till samtal och årskurs 7 - 8 inte upplever 

att de har behovet av vägledningssamtal då gymnasievalet ligger långt fram i tid. I en undersökning 

(Lärarförbundet, 2011) beskrivs att över 60 procent av vägledarna upplever en minskning av tid för 

individuella samtal till skillnad för några år sedan när mer tid fanns till förfogande.
5
 Tidsbrist är 

även något som våra intervjupersoner nämner som en påverkansfaktor vilket stämmer överens med 

varför gruppvägledning inte har genomförts i någon större utsträckning. Vi funderar över om 

mängden administrativa uppgifter får betydelse för vilket utrymme rena vägledningsuppgifter får i 
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uppdragen. Vi reflekterar över att vägledarna nämner att deras sökande inte har något behov av 

gruppvägledning - hur vet man det om de sökande inte fått möjlighet att ta ställning till det? Kan 

det vara så att vägledarna inte ser nyttan med att ha vägledning i grupp och därför inte prioriterar 

den arbetssättet?   

5.3 Hur beskriver studie- och yrkesvägledarna sitt uppdrag och 

hur skulle uppdraget kunna utvecklas? 

Alla intervjupersoner betonar att det är relationen med sökande som de värdesätter högst i sitt 

uppdrag. Relationen är även en central del i konstruktivistisk vägledning. Vi tolkar att relationen 

benämns av Peavy (2007) som alliansen. Ur konstruktivistisk synvinkel är vägledning en allians där 

vägledaren och den sökande är allierade, bundsförvanter vilket innebär att dem samarbetar och 

deltar aktivt i kommunikationsprocessen och strävar efter att lösa problem i den sökandes liv. Vi 

tror att om du som individ skall vara beredd att beskriva din livssituation genom att dela med dig av 

dina tankar och känslor så förutsätter det att du som sökande känner dig trygg och har en god 

relation till din vägledare. Hälften av studie- och yrkesvägledarna i vår undersökning beskriver att 

det är i mötet med eleverna som de kan få eleven att utvecklas, växa och finna lösningar som 

underlättar inför olika val. Peavy beskriver vägledningen som en trygghetsskapande aktivitet som 

skapar klarhet, ger stöd, väcker hopp och startar en process för den vägledningssökande. En 

konstruktivistisk vägledare vill hjälpa den sökande att få bättre kontroll över sitt liv och sina 

personliga förhållanden så som egna tankar och känslor. För att få tillräckligt mycket styrka för att 

kunna till exempel utveckla sin kompetens och vidareutbilda sig. Vägledningsprocessen syftar till 

att stötta den sökande att skaffa sig ökad självkännedom vilket ökar individens möjligheter att 

bedöma, analysera och fatta välgrundade beslut. 

  

Hägg och Kuoppa (1997) menar att det är i det individuella vägledningssamtalet som den sökande 

kan beskriva sin livssituation och reflektera över alternativa sätt hur den sökande vill leva sitt liv. 

Den sökandes individuella behov kan tillgodoses genom skicklig vägledning och kan inte 

tillfredställas på annat sätt. I Lundahl (2010) beskrivs att de sökande önskar mer personlig kontakt 

för att kunna utforska starka och svaga sidor. Digital information kan inte tillgodose den sökandes 

behov av ökad själkännedom. Det blir därför betydelsefullt för den sökande med det individuella 

vägledningssamtalet.  

 

Lärarförbundet (2011) betonar att studie- och yrkesvägledaruppdraget har förändrats de senaste 

åren, där beskrivs att en större del av uppdraget idag består av administrativa arbetsuppgifter
6
 vilket 

vi ser ett tydligt samband med utifrån vårt resultat. Alla studie- och yrkesvägledare i vår 

undersökning uppger att de administrativa uppgifterna är en stor del av deras arbete. 1/3 av 

intervjupersonerna önskar att de administrativa uppgifterna tog mindre utrymme. Vi tolkar att de 
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resterande intervjupersonerna är nöjda med mängden administrativa uppgifter i uppdragen. Fem av 

sex intervjupersoner nämner även att mycket tid i deras uppdrag upptas av mailkorrenspondens och 

två av studie- och yrkesvägledarna ser en tydlig ökning av mailhanteringen. Ökningen kan bero på 

att idag sker kommunikationen generellt mer via mail jämfört med tidigare. 1/3 av vägledarna vill 

arbeta mer med arbetslivsanknytning i sina uppdrag. Rapporten från Skolverket (2005) pekar på att 

arbetslivsanknytningen är bristfällig och begränsas till några veckors prao och inte är en 

regelbunden process genom elevernas skolgång. Våra intervjupersoner nämner att om 

arbetslivsanknytningen skall kunna stärkas så måste rektorer och övrig personal vara delaktiga i 

studie- och yrkesorienteringen. Detta stämmer överens med vad som beskrivs i Skolverkets material 

(Skolverket, 2009) nämligen att alla som arbetar i skolan ska sträva efter att samverkan mellan 

skola och arbetsliv utvecklas. En annan studie (Skolöverstyrelsen, 1991) beskriver svårigheter för 

vägledarna att nå ut till lärarna både vad det gäller att få komma ut i klasserna med även när det 

handlar om att arbeta med arbetslivsanknytningen.  

Hälften av intervjupersonerna saknar en arbetsbeskrivning och lika många procent anser att de har 

ett stort handlingsutrymme att själva forma sitt uppdrag. Tidigare forskning (WSP, 2008) belyser att 

det är vanligt förekommande att arbetsbeskrivningar inte existerar i yrket. Vi tänker att detta kan 

skapa en otydlighet av vilka arbetsuppgifter som skall ingå i uppdraget och en följd av att 

arbetsuppgifterna inte regleras i lag skulle kunna medföra att uppdraget kan se relativt olika ut. Vi 

reagerar på att våra intervjupersoner inte nämner tydligare riktlinjer och styrdokument som något 

som skulle kunna underlätta i deras vägledaruppdrag. Då tidigare forskning pekar på att riktlinjer 

och regler för verksamheten bör stärkas för att vägledare skall veta vad som ingår i uppdraget. Det 

enda som pekar åt samma håll i vårt resultat är en önskan om en kursplan för verksamheten som en 

av våra intervjupersoner lyfter fram.  

 

1/3 av våra intervjupersoner beskriver att de har god balans av arbetsuppgifter i sina uppdrag vilket 

ligger i linje med vad studie- och yrkesvägledarna nämner i Skolöverstyrelsens studie (1991). 

Studie- och yrkesvägledarna i studien upplever att de i stort sett är nöjda med sitt arbete och de 

uppskattar friheten att själva få forma sitt uppdrag. Men dem kan även se nackdelarna med att ha 

denna frihet i utformningen av sitt arbete då rektorer och lärare förpassar hela ansvaret åt studie- 

och yrkesvägledarna.  

 

Avsaknaden av arbetsbeskrivningar och det stora handlingsutrymmet som vår undersökning visar 

på ställer stora krav på studie- och yrkesvägledarens självförvaltande kompetens. Detta innebär att 

kunna vara självgående, ha förmågan att ta ansvar för sitt arbete vad det beträffar effektivitet i 

arbetet, kunna definiera sina arbetsuppgifter, strukturera sin tillvaro och utforma kriterier för sitt 

handlande. Denna flexibilitet i arbetet ställer stora krav på den enskilde individen då denne ska 

utföra sitt arbete utan några yttre ramar att förhålla sig till. De flexibla arbetsformerna innebär även 

att personlig kompetens blir betydelsefullt då individen ska ha rätt motivation, attityder och ha 

förmåga att kunna reflektera över sitt handlande för att kunna utveckla olika strategier i arbetet. 

Hansson & Ekstedt (2004). 1/3 av våra intervjupersoner menar att avsaknaden av yttre ramar och 

riktlinjer kan även innebära att studie- och yrkesvägledarna får utföra mindre kvalificerade 

arbetsuppgifter och upplever sig som en allt i allo. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

där studie- och yrkesvägledare upplever att deras kompetens inte utnyttjas på ett fördelaktigt sätt, då 
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okunskapen hos rektorer, om vad studie- och yrkesvägledare har för kompetenser, kan bidra till att 

mindre kvalificerade arbetsuppgifter ingår i uppdraget. (WSP, 2008). 

 

Några av vägledarna beskrev att det är viktigt att stärka yrkesrollen och studie- och 

yrkesvägledningen. Faktorer som nämns kunna stärka yrkesrollen är en egen kursplan för 

verksamheten, avsatt tid i schemat, öka övrig personals kännedom om studie- och 

yrkesvägledaryrket, en samordnare i kommun som för yrkesgruppens talan och en samsyn mellan 

rektorerna. Skolverket (2007) beskriver att det saknas ledning, styrning och kvalitetssäkring för 

studie- och yrkesvägledarverksamheten, vilket betonas som ett återkommande problem för att 

kunna höja kvalitén inom området. Det finns ingen systematiskt uppföljning eller utvärdering av 

verksamheten, vilket beskrivs i rapporten som bristfälligt. Granskningen betonar att studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten behöver stärkas för att kunna uppnå en tydlighet av organisationen 

och öka kvaliteten av innehållet. De faktorer som granskningen tar upp är inget som nämns av våra 

intervjupersoner men någon av våra intervjupersoner nämner en saknad beträffande övrig personals 

kännedom om studie- och yrkesvägledaruppdraget. Även tidigare forskning styrker detta då det 

beskrivs att vägledaren ständigt måste föra en kamp för att hävda sin kompetens och sitt 

existensberättigande (Wennström & Folkesson, 2008).
7
 Vi reflekterar över varför studie- och 

yrkesvägledarna måste stå upp för sitt uppdrag. Kan det vara så att okunskapen hos både ledning 

och personal beror på att innehållet av uppdraget är för vagt formulerat i de få styrdokument som 

finns på nationell- och lokalnivå för verksamheten? 

5.4 Slutsatser 

Arbetsuppgifterna skiljer sig inte markant åt mellan verksamheterna men en avvikelse som 

resultatet tyder på är att grundskolans studie- och yrkesvägledare inte arbetar med 

marknadsföringsbitar i samma utsträckning som vare sig gymnasieskolan och högskolan gör. 

Administrativa sysslor är något som tar stort utrymme i alla studie- och yrkesvägledares uppdrag 

och mailhanteringen har ökat över tid. De flesta studie- och yrkesvägledarna i undersökningen 

anser att det är de individuella vägledningssamtalen som är deras huvudsyssla. De värdesätter 

relationen med de sökande högst i sina uppdrag. 

 

Beträffande rena vägledningsuppgifter så avviker uppdragen på gymnasiet med minst tid för 

individuella vägledningssamtal. En förklaring till det skulle kunna vara att en stor del av uppdraget 

består av informationsförmedling och att eleverna självmant får söka upp vägledaren för 

individuella samtal vid behov på gymnasiet. Till skillnad mot grundskolan där eleverna kallas till 

samtal inför deras gymnasieval. Högskolevägledarna har en relativt stor del individuella 

vägledningssamtal i sitt uppdrag, vi tänker att det kan bero på att det är så många fler studenter som 

går på högskolan än vad det är på både gymnasieskolan och grundskolan. Gruppvägledning tar inte 
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något stort utrymme i någon av våra studie- och yrkesvägledares uppdrag. Förklaringar som orsak 

till detta fenomen är att behovet hos individerna är så gott som obefintligt och att vägledarna 

upplever en tidsbrist att utföra gruppvägledning. Vår undersökning pekar på att det är tiden och den 

sökandes behov som påverkar mängden rena vägledningsuppgifter. Vi funderar även över om 

mängden administrativa uppgifter får betydelse för vilket utrymme rena vägledningsuppgifter får i 

uppdragen.  

 

Vi tolkar att intervjupersonerna upplever att de är nöjda med det fria handlingsutrymme de har i 

uppdragen eftersom de inte uttrycker någon saknad av arbetsbeskrivningar eller tydligare riktlinjer. 

En önskan finns att stärka yrkesrollen genom att ha en egen kursplan, avsatt tid på schemat, öka 

övrig personals kännedom om yrket och om det fanns en samsyn mellan rektorerna. Vi reagerar 

över att inte våra intervjupersoner nämner ledning, styrning eller kvalitetssäkring som faktorer för 

att öka kvaliteten och stärka yrkesrollen, vilket annan forskning tyder på. Högskolan beskriver 

dessutom att de marknadsför skolan hårt, vi ställer oss då frågande till vad som händer med studie- 

och yrkesvägledarnas opartiska förhållningssätt. Då du som vägledare skall vägleda ur ett 

individperspektiv och inte vägleda den sökande i riktning mot den egna skolan. 
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6. Diskussion 

Nedan diskuterar vi resultat, metod och behov av framtida forskning.  

6.1 Resultat 

Resultatet som är framtaget genom denna undersökning beskriver hur studie- och yrkesvägledare 

beskriver sitt uppdrag i tre skilda verksamheter. Tidigare forskning om hur studie- och 

yrkesvägledarna upplever sitt uppdrag och vilka arbetsuppgifter som ingår löper delvis parallellt 

med vårt resultat. Resultatet i undersökningen indikerar att intervjupersonerna har ett stort 

handlingsutrymme och att arbetsbeskrivningar inte är en självklarhet i uppdraget. Vi reflekterar 

över att vägledarna beskriver sig relativt nöjda med sina arbetsuppgifter och friheten, trots 

avsaknaden av arbetsbeskrivningar. Vi upplever att intervjupersonerna menar att en 

arbetsbeskrivning kan vara begränsande då inte vägledaren själv kan forma sitt uppdrag utan är 

tvungen att hålla sig till det som beskrivs i arbetsbeskrivningen. Å andra sidan så skulle en 

arbetsbeskrivning minska möjligheten för rektorer att ge studie- och yrkesvägledarna andra 

arbetsuppgifter än de som är kopplade till den kompetens som vägledaren besitter.  

 

Vi har inte funnit någon tidigare forskning som förklarar orsakerna till skillnader mellan de olika 

skolverksamheterna. Vår förförståelse om att det finns olikheter i mängden ren vägledning i de 

olika verksamheterna bekräftades till viss del. Där grundskolans och högskolans studie- och 

yrkesvägledare uppger att en stor del i deras uppdrag består av ren vägledning till skillnad från 

studie- och yrkesvägledarna på gymnasieskolan. Vår tolkning är att informationsförmedlingen och 

administrativa arbetsuppgifter kan konkurrera om mängden rena vägledningsuppgifter på 

gymnasiet.  

 

Vi är medvetna om att vår undersökning är av mindre karaktär, vilket innebär att resultatet kan vara 

svårt att tolka entydigt och se mönster utifrån. Det innebär att det inte går att applicera svaren på 

alla verksamma studie- och yrkesvägledare i utbildningsväsendet. Undersökningen har hjälpt oss att 

införskaffa en bredare kunskap om hur vägledare i praktiken faktiskt upplever sitt uppdrag i tre 

skilda verksamheter. 



32 

 

 6.2 Metod 

Syftet var att fånga in intervjupersonernas beskrivningar av sitt uppdrag därför genomfördes en 

kvalitativ metod med intervjuer. En kvantitativ metod med enkätundersökning hade kunnat nå ut till 

fler respondenter, vilket hade bidragit till högre tillförlitlighet i resultatet. Om vi hade valt en 

kvantitativ metod skulle vi ha valt att enbart undersöka vilka arbetsuppgifter och vilket utrymme 

ren vägledning upptar i vägledarnas uppdrag. Vi ville i vår undersökning även sträva efter att 

intervjupersonerna i så stor utsträckning som möjligt fick förutsättningar att förklara och beskriva 

sitt uppdrag. En intervju genomfördes via mail, vilket kan innebära vissa nackdelar för resultatet. I 

efterhand kan vi se att mailintervjun inte gav lika uttömmande svar som de muntliga intervjuerna. 

Vi valde därför att återkomma till studie- och yrkesvägledaren för att denne skulle få möjlighet att 

komplettera sina svar i vissa frågor. Hade vi haft mer tid till vårt förfogande så hade 

undersökningen kunnat tillåtas bli mer omfattande och fler intervjupersoner inom varje verksamhet 

hade kunnat ingå vilket hade ökat undersökningens tillförlitlighet. Vi kan inte garantera att 

undersökningens intervjupersoner är representativa för alla inom sin yrkeskår. 

6.3 Framtid 

Undersökningen innefattar en mindre jämförelse mellan de olika verksamheterna men 

utgångspunkten är att få en förståelse för hur studie- och yrkesvägledarna beskriver och upplever 

sitt uppdrag. Vilka arbetsuppgifter som ingår, hur stor del som består av rena vägledningsuppgifter 

och vad som påverkar mängden rena vägledningsuppgifter i uppdraget. Det skulle för framtida 

forskning vara intressant att utöka undersökningen ytterligare med flera intervjupersoner och 

kanske fler verksamheter. Det skulle även vara intressant att intervjua rektorer och beslutsfattare i 

kommunen för att få deras tankar om vad de anser ska ingå i studie- och yrkesvägledaruppdraget, 

för att se hur deras syn stämmer överens med resultaten i vår undersökning. 
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Bilaga 1- Missivbrev 

Västerås 2013-03-18 (ändra datum) 

 

Hej! (förnamn och efternamn på intervjupersoner) 

 

Vi är två studenter, Ida Hübner och Katrin Sjöberg, som läser studie- och yrkesvägledarprogrammet 

vid Stockholms universitet. Vi är inne på vår sista termin på programmet och det är nu dags att 

skriva Examensarbete. Vi har valt att fördjupa oss i hur studie- och yrkesvägledarens uppdrag kan 

se ut i olika verksamheter och hur stor del av uppdraget som innehåller ”ren” vägledning. Med 

”ren” vägledning avser vi individuella vägledarsamtal och gruppvägledning. Därav detta brev till 

er. 

 

Vi är inför vårt uppsatsskrivande i behov av sex studie- och yrkesvägledare som är intresserade av 

att ställa upp på en intervju. Vi hoppas du vill vara en av dem vi får intervjua. Vi har valt att basera 

vår undersökning på sex intervjuer, en intervju med respektive person och undrar om ni är villig att 

ingå i undersökningen. Tidsmässigt tar frågorna maximallt 40 minuter att besvara. Deltagandet är 

frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta deltagandet. Varken skolans eller ditt namn 

kommer inte att nämnas i uppsatsen, utan ni kommer att få fingerade namn. Skulle av någon 

anledning känslig information dyka upp som ni inte vill att vi ska gå vidare med respekteras 

självklart detta. Under intervjuernas gång kan ni när som helst välja att inte besvara en fråga eller 

avsluta intervjun. Intervjuerna kommer att spelades in och utskrifter av materialet behövs för att 

underlätta sammanställningen av resultatet i uppsatsen. Inspelningarna och det transkriberade 

materialet kommer att behandlas helt konfidentiellt och kommer enbart användas för 

undersökningen och inte i några andra syften.  

Vi hoppas att kunna träffa er någon gång under vecka 15 eller 16. Vid frågor eller oklarheter är ni 

välkomna att ta kontakt med oss! Vi skulle bli mycket glada och tacksamma om ni vill hjälpa oss!  

 

Med vänliga hälsningar Ida Hübner & Katrin Sjöberg 

 

Kontaktuppgifter 

Ida Hübner 

E-post: XXX, Telefon: XXX 

 

Katrin Sjöberg 

E-post: XXX, Telefon: XXX 

 

Handledare: Christian Lundahl  

E-post: XXX 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

1. Vilket år fick du din studie- och yrkesvägledarexamen? 

 

2. Hur många år har du varit yrkesverksam som studie- och yrkesvägledare? 

 

3. Hur länge har du varit anställd på nuvarande arbetsplats? 

 

4. Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt uppdrag?  

 

5. Finns någon tillhörande arbetsbeskrivning?  

 

6. Om ja, stämmer den överens med ditt uppdrag? 

 

7. Kan du beskriva mer ingående vad respektive arbetsuppgift innebär? 

 

8. Vilka arbetsuppgifter värdesätter du högst i ditt uppdrag? 

 

9. Hur skulle du forma ditt uppdrag om du fick fria händer? 

 

Nedan följer två skalfrågor (10-11) där 1 representerar 1 procent och 10 representerar 100 

procent av uppdraget.  

 

10. Kan du uppskatta hur stor del av uppdraget som är individuella samtal på en skala från 1-10?  

 

11. Kan du uppskatta hur stor del av uppdraget som är gruppvägledning på en skala från 1-10? 

 

12. Vad tror du påverkar mängden rena vägledningsuppgifter i ditt uppdrag?  

Med rena vägledningsuppgifter menar vi individuella vägledningssamtal och gruppvägledning. 
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106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 

 

 

 

 

 


