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 Abstract 

This study’s aim was to investigate how career counsellors describe the work conditions affect 
of their professional role. The method used in the study was qualitative and in total five 
respondents were interviewed. To get an overview of career counsellors’ professional role and 
its complexity an educator with long experience of career counselling was interviewed.  In 
addition four career counsellors from an organisation in Uppsala called Samlad vägledning 

shared their thoughts of the professional role and experiences of their work conditions. The 
results show that the career counsellors’ found the aim of their work is to help pupils find 
themselves, their interests and their goals and to help them find an education which fulfil their 
dreams. All career counsellors in this study wished they had the opportunity to accomplish more 
in their work than they do under their current work conditions.   Finally the conclusions show 
that all the respondents share the same view of the aim of career counsellors’ work. However 
what the career counsellors in fact are able to do in their professional role depend on their work 
conditions.    
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”Vad ska man ha den här människan 
till?” 

En undersökning om hur studie- och yrkesvägledare beskriver tjänsteomfattningens 

inverkan på yrkesrollen.  

Annie Sörhammar 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att belysa hur studie- och yrkesvägledare beskriver tjänsteomfattningens 
inverkan på yrkesrollen. Den metod som användes var kvalitativ och sammanlagt genomfördes 
fem intervjuer. En studie- och yrkesvägledarutbildare med lång erfarenhet av både yrket och 
utbildningen intervjuades för att ge ett övergripande perspektiv på studie- och yrkesvägledares 
yrkesroll och dess problematik. För att få mer specifika kunskaper kring studie- och 
yrkesvägledares uppfattning om tjänsteomfattning intervjuades fyra studie- och yrkesvägledare 
från Samlad vägledning i Uppsala kommun. Resultatet visar att vägledarna i undersökningen 
anser att deras uppdrag som vägledare är att hjälpa eleverna att hitta sig själva och hjälpa dem 
att finna en utbildning som passar deras behov. Samtliga vägledare, oavsett om de hade en stor 
tjänst eller en liten tjänst, önskade att de hade möjlighet att utföra mer i sitt arbete. 
Avslutningsvis drogs slutsatsen att vägledarna har samma syn på vad yrkesrollen innebär och 
vad som är det huvudsakliga uppdraget. Vad de däremot har möjlighet att utföra i sitt arbete 
skiftar beroende på tjänstens omfattning.   

Nyckelord 

Studie- och yrkesvägledare, yrkesroll, tjänsteomfattning
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1. Inledning 

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. (SFS 2010:800, 29§) 

 

Detta citat kommer från Skollagen och beskriver elevers rätt till studie- och yrkesvägledning. 
Av citatet framgår att elever ska ha tillgång till personal som kan tillgodose deras behov av 
vägledning. Men hur avgör man hur mycket vägledning som behövs för att elevers behov ska 
vara tillgodosedda? I Uppsala kommun är frågan om hur stora studie- och yrkesvägledartjänster 
som behövs på grundskolan en het potatis. I dagsläget är skillnaderna mellan studie- och 
yrkesvägledarnas tjänster stora på grundskolorna och på grund av detta pågår en debatt kring 
likvärdighet i elevers möjligheter att göra väl underbyggda val. 
 
Det är viktigt att belysa vilka konsekvenser det blir för eleverna när studie- och 
yrkesvägledarnas tjänster varierar från skola till skola, men det är också intressant att undersöka 
hur studie- och yrkesvägledare påverkas av tjänsteskillnaderna. Har studie- och yrkesvägledarna 
olika syn på sitt uppdrag beroende på om de har en liten eller en stor tjänst på en skola? Vad 
anser vägledarna att deras viktigaste uppdrag är? Påverkas deras yrkesroll av skillnaderna i 
tjänsternas omfattning? Dessa frågor väckte mitt intresse och ligger som grund för studien.       
 
I denna studies inledande kapitel kommer jag att presentera mitt val av problemområde, vilket 
syfte studien har samt vilka frågor som ligger till grund för arbetet. Därefter kommer begrepp 
som används i studien att förklaras och vidare redogör jag för min kunskapssyn och 
förförståelse samt beskriver studiens avgränsningar.  

1.1 Val av problemområde 

Av Sveriges 290 kommuner är Uppsala synnerligen intressant att titta på när det gäller studie- 
och yrkesvägledning. Kommunen har ett särskilt sätt att tillhandahålla kompetent personal inom 
vägledning för alla kommunens medborgare. Studie- och yrkesvägledarna i Uppsala är inte 
anställda av den skola de arbetar på, utan i en egen organisation, Samlad Vägledning, vars syfte 
är att ge neutral och opartisk vägledning. Organisationen har en gemensam arbetsplan för 
studie- och yrkesvägledarna som arbetar på grundskolan och en gemensam arbetsplan för dem 
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som arbetar på gymnasieskolan. Alla skolor, både fristående och kommunala, får köpa tjänster 
från Samlad Vägledning.1  
 
Hur mycket vägledning skolorna köper ser olika ut för grundskola och gymnasieskola. I 
Uppsala ansvarar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) för gymnasieskolorna 
medan Barn- och ungdomsnämnden (BUN) ansvarar för grundskolorna. I kommunen har man 
beslutat ett riktmärke på 500 elever per heltidsarbetande studie- och yrkesvägledare och detta 
förväntas skolorna följa. Det visade sig dock snabbt att skolorna köpte in betydligt mindre 
tjänster än det riktmärke som tagits fram. UAN beslutade därför att från och med 1 juli 2010 
tilldela alla gymnasieskolor (även fristående gymnasieskolor från och med 1 januari 2011) 
kostnadsfria studie- och yrkesvägledartjänster som motsvarar riktmärket. Detta beslut fattades 
enbart av UAN och alltså inte av BUN, vilket innebär att det i dagsläget är stora skillnader 
mellan vägledartjänsterna på grundskolan, 15 av 19 kommunala grundskolor har tjänster som 
ligger under riktmärket. (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2010)   
 
Enligt Skolverket (2011) har varje enskild rektor inom grundskolan ansvar för att organisera 
studie- och yrkesverksamheten så att eleverna får den vägledning de behöver. BUN anser, med 
hänvisning till Skolverket, att rektorerna själva bäst avgör hur mycket vägledning som behövs 
på deras skola och följer därför inte samma riktmärke som gymnasieskolorna (Cecilia Forss, 
2012). Detta innebär alltså stora skillnader mellan studie- och yrkesvägledarnas tjänster från 
skola till skola.  
 
De stora tjänsteskillnaderna har, som tidigare nämnts, lett till att det just nu pågår en debatt om 
likvärdigheten inom vägledning på Uppsalas grundskolor. Sex vägledare från Samlad 

vägledning har gått ut och sagt att elever inte får samma möjligheter att göra väl underbyggda 
val.2 Debatten har fokuserat på eleverna och deras möjligheter att få likvärdig vägledning, men 
det fattas ett vägledarperspektiv. Frågor som väcks utifrån detta är hur studie- och 
yrkesvägledarnas arbete och yrkesroll påverkas av dessa tjänsteskillnader? Och har alla 
vägledare möjlighet att följa arbetsplanen trots att tjänsteomfattningen är så varierande mellan 
skolorna? 
 
Enligt Skolverket (2012) kan andelen felval i gymnasieskolan minskas genom god studie- och 
yrkesvägledning. Detta innebär att frågan om studie- och yrkesvägledarnas arbetssituation och 
möjlighet att följa arbetsplanen inte bara är viktig för vägledarna själva. Studie- och 
yrkesvägledning har även betydelse på såväl individnivå som samhällsnivå. Vägledning kan 
hjälpa individer att göra väl underbyggda val, och i och med detta kan felval förebyggas. För 
samhället är framförallt den ekonomiska aspekten viktig. Samhällets kostnader för elever som 
byter program eller hoppar av gymnasiet kan bli stora. Studie- och yrkesvägledarnas 
arbetssituation kan alltså få konsekvenser långt utanför skolans väggar.   

                                                      
1www.uppsala.se     
2 www.unt.se   
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1.2 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att belysa hur studie- och yrkesvägledare beskriver 
tjänsteomfattningens inverkan på yrkesrollen. 

1.3 Forskningsfrågor 

Hur beskriver studie- och yrkesvägledare på grundskolor i Uppsala sin nuvarande 
tjänsteomfattning?  
 
Hur beskriver studie- och yrkesvägledare på grundskolor i Uppsala sina möjligheter att leva upp 
till arbetsplanen? 
 
Hur beskriver studie- och yrkesvägledare sin yrkesroll? 

1.4 Begrepp 

I denna studie används begreppet tjänsteomfattning, för att beskriva den tid, beräknat i procent, 
som en studie- och yrkesvägledare arbetar på en viss skola med ett visst antal elever. Uppsala 
kommun har satt ett riktmärke där de rekommenderar skolorna att köpa vägledartjänster som 
motsvarar 500 elever per heltidsarbetande studie- och yrkesvägledare. 
 
Begreppet för att beskriva den person som arbetar med studie- och yrkesfrågor har varierat 
genom tiderna. Ord som förekommit har bland annat varit Syofunktionär, Syokonsulent, Syo, 
Studie- och yrkesvägledare, studievägledare och vägledare. I denna studie kommer samtliga ord 
att användas men framför allt används orden studie- och yrkesvägledare, studievägledare och 
vägledare.  
 
I studien används även begreppet arbetsplan. Arbetsplan syftar på de arbetsuppgifter och mål 
som studie- och yrkesvägledarna förväntas arbeta med på skolorna. I Uppsala har studie- och 
yrkesvägledarna skapat en gemensam arbetsplan som utgår från riktliner som UAN och BUN 
har satt upp. 
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1.5 Kunskapssyn och förförståelse 

I denna studie arbetar jag med inspiration från hermeneutisk teori och metod. Det innebär att jag 
försöker förstå, förklara och tolka både respondenternas svar och de texter jag använder mig av i 
arbetet. Tolkningar bygger på min förförståelse vilket medför att tolkningarna blir subjektiva 
och det finns, med andra ord, fler än ett sätt att förstå världen på. (Per-Johan Ödman, 2007)  
 
En förförståelse som denna studie bygger på har jag fått genom tidigare möten med studie- och 
yrkesvägledare inom grundskolan i Uppsala och efter att ha läst artiklar i Uppsala Nya Tidning. 
Förförståelsen handlar om grundskolevägledarnas attityd i fråga om tjänsteomfattning, jag har 
förstått att studie- och yrkesvägledarna och Barn och ungdomsnämnden inte har samma syn på 
tjänsteomfattningen. I mina samtal med vägledare har det framkommit att många vägledare 
verkar missnöjda med arbetssituationen och vill införa samma riktlinjer som för 
gymnasieskolan, det vill säga 500 elever per heltidstjänst. 

1.6 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att studera studie- och yrkesvägledare på kommunala 
grundskolor i Uppsala kommun. Anledningen till att de fristående grundskolorna inte tas med i 
undersökningen är att de inte behöver köpa vägledning från Samlad vägledning.  
Undersökningen avser inte att dra generella slutsatser kring hur tjänsteomfattning påverkar 
studie och yrkesvägledares yrkesroll, detta är studien allt för begränsad för att göra. Intervjuerna 
kommer att göras med studie- och yrkesvägledare som arbetar inom Samlad vägledning i 
Uppsala och studien har alltså inte för avsikt att dra slutsatser ur ett nationellt perspektiv. 
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2. Bakgrund 

2.1 Studie- och yrkesvägledningens roll ur ett historiskt 
perspektiv 

Enligt Anders Lovén (2000) har studie- och yrkesvägledning alltid befunnit sig i ett gränsland 
mellan samhällets krav och förväntningar och individens behov och önskningar. Olika 
tidsepoker och olika samhällsstrukturer har påverkat studie- och yrkesvägledningens innehåll 
och utformning och därmed också studie- och yrkesvägledarnas yrkesroll.  

En förutsättning för att studie- och yrkesvägledning ska finnas är enligt Lovén (2000) att 
individer har möjlighet att göra ett val. Med detta kan man säga att vägledning gällande yrken 
tog fart först genom industrisamhällets uppkomst då allt fler individer (framför allt från 
borgarklassen) fick möjlighet att välja ett yrke. Under 1900-talets första årtionden präglades 
vägledningen av ett samhällsnyttigt perspektiv. Vägledaren ansågs vara en expert som genom 
tester skulle ställa en diagnos på individen för att fastställa den rätta platsen för henne/honom i 
samhället. Människors intelligens ansågs vara statisk och endast i undantagsfall utvecklingsbar 
vilket innebar att den diagnos individen fick förväntades vara sann resten av livet. Eftersom 
yrkesvalet ansågs vara en engångsföreteelse var vägledningen för vuxna begränsad. 
Ungdomarna skulle matchas mot arbetsmarknadens krav, vilket innebar att yrkesvägledarnas 
roll var att diagnostisera och styra individerna snarare än att, med dagens ögon mätt, vägleda 
dem. (Lovén, 2000)  

I Sverige tog studie- och yrkesvägledningen fart på riktigt först på 1940-talet då en särskild 
avdelning för ungdomsförmedling och yrkesvägledning inrättades inom Statens 
arbetsmarknadskommission (Göran Nilsson, 2010; Lovén, 2000).  Individens roll i 
vägledningen betonades mer under 1940- och 1950- talen, men den gamla synen, att samhällets 
behov skulle tillgodoses före individens intresse, levde ännu kvar. (Lovén, 2000) 

Nilsson (2010) beskriver att man under 1960-talet ansåg att individens fria val var det viktiga 
inom vägledning. Synen var att vägledningen skulle vara värderingsfri, ha individen i fokus och 
inte styras av andra intressen. Trots detta förväntades samhällets intressen i praktiken vara en 
utgångspunkt. Studie- och yrkesvägledarnas huvudsakliga uppgift var att delge saklig och 
objektiv information, skolungdomarna skulle informeras om arbetsmarknad och fortsatta 
utbildningsmöjligheter. Enligt Nilsson (2010) var det dock tvetydligt vad som menades med 
saklig och objektiv information: 

Man sade å ena sidan att informationen inte fick innebära en dirigering av eleverna mot 
vissa områden, å andra sidan förutsatte man att kännedom om aktuella och framtida 
arbetsförhållanden kunde få en dirigerande effekt. (Nilsson, 2010, s. 179) 

1970-talet innebar återigen en förändrad syn på studie- och yrkesverksamheten. Samhället 
influerades av vänsterradikala krafter som ville se förändring och visa solidaritet med svagare 



 

6 
 

grupper i samhället. Vägledarnas arbete präglades nu av sociologiska tankesätt där framförallt 
klasstillhörighet och genus lyftes fram. Vägledarens uppgifter blev i och med detta att 
medvetandegöra, kompensera och aktivera individer vars resurser var begränsade. (Lovén, 
2000)  

Nilsson (2010) menar att studie- och yrkesvägledarna under 1970-talet fick en 
samhällsförändrande uppgift. Genom att vägledarna gav saklig och allsidig information om 
arbetsmarknadens ojämlikhet och ojämställdhet skulle detta i längden bidra till att arbetslivet 
förändrades.   

Lovén (2000) skriver att vägledare under 1980-talet upplevde en identitetskris som bland annat 
gällde vägledarnas professionalism. Utifrån detta förde man fram att personlig vägledning och 
vägledningssamtal var det som skulle vara grunden i yrket.  

Under början av 1990-talet skedde samhällsförändringar återigen då arbetslösheten kraftigt 
ökade. I och med detta kom vägledningen att framför allt kretsa kring att guida individer mot 
vidare studier eller praktik då få arbeten var tillgängliga på arbetsmarknaden. (Lovén, 2000)   

I dagens samhälle menar James Dresch och Anders Lovén (2003) att det är orealistiskt att tro att 
en individs karriär ska vara linjär. Arbetsmarknaden är ständigt skiftande och det är inte troligt 
att man kan arbeta upp sig i karriären genom lång och trogen tjänst hos samma arbetsgivare. 
Därför är det viktigt att individen är flexibel och medveten om att stora förändringar kan ske 
under arbetslivets gång. Dagens syn på individen är holistisk, vilket innebär en helhetssyn där 
individens yrkeskarriär inte kan lyftas bort från andra faktorer i livet så som exempelvis 
familjeförhållanden, bakgrund och fritidsintressen. Vägledarens uppgift i detta blir att förbereda 
individen på den skiftande arbetsmarknad som väntar. Tyngdpunkten i vägledning ligger på 
personlig utveckling och livslångt lärande. (Dresch och Lovén, 2003) 

2.2 Tidigare forskning och undersökningar om studie- och 
yrkesvägledning 

Tidigare forskning som rör studie- och yrkesvägledning visar en otydlighet i verksamhetens roll.  
På uppdrag av Skolöverstyrelsen genomförde Kerstin Borhagen och Anders Lovén (1991) en 
undersökning på tolv grundskolor, åtta gymnasieskolor och fyra uppföljningsenheter för att 
kartlägga hur syoverksamheten organiserades och hur man arbetade med verksamheten på olika 
skolor. Syftet med rapporten var att få ett underlag för att utveckla arbetet kring syofunktionen 
inom skola och uppföljningsenheter. Resultatet visar att skolorna framför allt lyfter fram tre 
uppgifter som anses viktiga för syofunktionären. Dessa är information kring utbildning, yrken 
och arbetsmarknad, individuella lösningar för elevernas studiegång samt arbete med praktik. 
Dessa uppgifter tog den mesta av vägledarnas tid, men även andra uppgifter förekom. Vad dessa 
innehåller skiftade från vägledare till vägledare men också från skola till skola. Lärarnas och 
rektorernas syn på syoverksamheten var att den är viktig för elevernas framtid och de 
uppskattade att någon på skolan kunde informera om olika utbildningsvägar och konsekvenser 
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av olika valalternativ. För de flesta på skolan var en ”syo” samma sak som vad en syo gör och 
det var framför allt en angelägenhet mellan syon och eleverna. (Borhagen och Lovén, 1991)  

Rapporten visar också att arbetet för en syofunktionär innebar stor frihet, vilket många upplevde 
som positivt. Dock hade friheten en baksida som innebar att övrig skolpersonal, inklusive 
rektor, ofta lade hela ansvaret för studievägledning på syofunktionären. Detta bidrog till att 
många syofunktionärer kände sig ensamma i sitt yrkesutövande och saknade någon att diskutera 
sina frågor med. Många hade också en hög ambitionsnivå, men kände att tiden inte räckte till. 
De flesta vägledare upplevde också att det var ett problem att de inte hade egna lektionstider att 
informera på, varje gång de ville informera eller undervisa var de tvungna att be lärarna om tid. 
(Borhagen och Lovén, 1991) 

Avslutningsvis visar rapporten att ett problem med syoverksamheten var att målen för 
verksamhet inte var tillräckligt tydliga. På skolorna fanns det många otydligheter ifråga om vad 
studie- och yrkesvägledningens profession är, och för att tydliggöra detta menade 
Skolöverstyrelsen att studievägledarna själva måste informera om sitt arbete och vägledningens 
olika dimensioner. (Borhagen och Lovén, 1991)                  

Lennart Henrysson (1994) skriver i sin avhandling om syo-kulturer i skolan och ville visa hur 
syoverksamheten uppfattades av elever och personal i grundskolan. Med syo-kultur menar han 
hur föreställningar som lärare och elever har om syoverksamheten på en skola tar sig uttryck 
och hur verksamheten därefter utformas, kort sagt uppfattningar som gör att man handlar på ett 
visst sätt. 

Studien visar att lärarna först och främst såg att syoverksamhetens mål är att hjälpa eleverna 
med deras val av utbildning och yrke. Detta sker framförallt genom information och enskild 
vägledning men också genom arbete med praktik (prao). Syofunktionären uppfattades som 
expert på frågor kring studie- och yrkesval och ansågs ha ansvaret för studie- och 
yrkesorienteringen i skolan. Syofunktionärerna själva ansåg att skolan kunde använda deras 
resurser bättre när de planerar och genomför undervisning som rör arbetslivet. Över lag tycke de 
att anknytning till arbetslivet förekom alltför lite i undervisningen. Även denna undersökning 
visar att syofunktionärerna själva önskade att de hade bestämda schemalagda tider för 
information om studie- och yrkesval. Om de hade schemalagda tider menade funktionärerna att 
de skulle ha lättare att nå ut till alla elever och de skulle inte behöva inkräkta på lärarnas 
lektionstider. (Henrysson, 1994) 

Alla grupper som intervjuades i Henryssons (1994) studie, förutom studievägledarna själva, 
hade en diffus bild av verksamheten. Henrysson (1994) menar att detta kan bero på att 
verksamheten är förhållandevis ung inom skolan och att den saknar historisk förankring och 
traditioner. En ytterligare förklaring kan vara att det är svårt att få ett grepp om verksamheten 
eftersom dess mål och innehåll är utspridda i olika dokument. Arbetet med studie- och 
yrkesvalsfrågor från skolans håll verkade påverkas av individuell kunskap och erfarenhet. 
Lärare och rektorer, som hade brist på utbildning i dessa frågor, verkade ha svagt engagemang 
för skolans arbete med studie- och yrkesvägledning. Den medvetenhet och attityd som 
framförallt rektorn visar för syoverksamheten har stor inverkan på hur Syo-kulturen utvecklas 
på en skola. (Henrysson, 1994)          

James Dresch (1996) beskriver i sin avhandling studie- och yrkesvägledares och skolledares 
förväntningar på studie- och yrkesvägledarrollen. Undersökningen visar att skolledningens syn 
på lärares kunskaper och studie- och yrkesvägledares kunskaper skiljer sig åt. Dresch (1996) 
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menar att studie- och yrkesvägledarnas kunskaper inte blir synliga på samma sätt som lärarnas 
eftersom lärarna direkt använder sina ämneskunskaper i undervisningen. Vägledarnas kunskaper 
beskrivs istället som instrument som utnyttjas indirekt i arbetet och de blir därför inte lika 
tydliga för övrig skolpersonal. Enligt Dresch (1996) har vägledarna inte lyckats synliggöra sin 
verksamhet i tillräcklig utsträckning vilket de måste arbeta mer med.  

Undersökningen visar också att skolans organisation och skolkultur hade inverkan på studie- 
och yrkesvägledarnas arbete. Dresch (1996) menar att i en differentierad skolorganisation finns 
inget tydligt samarbete mellan olika yrkesgrupper, lärarna arbetar med sitt och vägledaren med 
sitt. Detta kan enligt Dresch (1996) vara en bidragande orsak till att vägledare i vissa fall hade 
svårt att få tillgång till klassrummen för att informera eleverna i helklass och att lärare inte 
ansåg att praktik (prao) tillhör deras arbete. I en differentierad skolkultur använder vägledare 
olika strategier för att få erkännande för sitt arbete. Dresch (1996) identifierade tre olika typer 
av strategier som vägledarna i undersökningen använde sig av. Den första var ”Individualisten” 
som ofta arbetar ensam men som hoppas på uppskattning från övrig personal på grund av det 
goda arbete som utförs. Dessa vägledare upplevde inte det ensamma arbetet som enbart negativt 
utan såg på friheten som någonting positivt. Den andra strategin handlar om ”Kollegan” som 
eftersträvade ett nära samarbete med lärarna på skolan. Förhoppningen var att detta skulle leda 
till att studie- och yrkesverksamheten lättare integreras med det övriga arbetet på skolan. 
”Skolledaren”, den tredje strategin, arbetade nära skolledningen med förhoppningen att rektorn 
skulle få upp ögonen för hur viktig vägledarrollen är och på så sätt stärka studie- och 
yrkesverksamheten på skolan. (Dresch 1996) 

Lovén (2000) belyser vägledningssamtalet i anslutning till gymnasievalet ur tre olika 
perspektiv; elevens, vägledarens och samhällets. Resultatet visar att vägledarna i 
undersökningen gärna skulle startat vägledningsprocessen tidigare än vad de gör, helst redan i 
sjuan eller åttan, men på grund av tidsbrist har de ingen möjlighet att göra detta. Vägledarna 
påpekade också att de skulle vilja ha mer tid till varje enskild elev. Vidare upplevde vägledarna 
att elevernas förväntningar i huvudsak var att få information i vägledningssamtalen. De flesta 
elever i undersökningen var nöjda med den vägledning de fått. Vissa upplevde dock att deras 
förväntningar på att få nya perspektiv och råd av vägledaren inte uppfylldes. Lovén (2000) 
menar att vägledning inför gymnasiet kan beskrivas som en process där vägledarens roll är att 
hjälpa eleven att pussla ihop sin självbild med olika utbildningsalternativ.     

En rapport från Skolverket (2007) visar ett flertal brister i studie- och 
yrkesvägledarverksamheten på grundskolorna i Sverige. I undersökningen intervjuades studie- 
och yrkesvägledare, elever och rektorer vid tretton kommunala och fristående skolor i sex 
kommuner. Resultatet visar att arbetet med läroplanens mål kring studie- och yrkesvägledning 
inte prioriterades av varken huvudmännen eller de enskilda skolorna. Den studie- och 
yrkesvägledande verksamheten glömdes ofta bort och rektorn hade på flera skolor lagt hela 
ansvaret kring studie- och yrkesvägledning på vägledaren själv. Ingen kommun i 
undersökningen arbetade med uppföljning eller utvärdering av vägledningsarbetet. På många 
skolor hade också villkoren för vägledarna försämrats. Tidigare var skolorna ofta stora och 
uppdelade efter stadier där många parallella klasser i årskurs 7-9 samlades. Numer är skolorna 
ofta uppdelade från förskoleklass till år 9 vilket medför att elevunderlaget i år 7-9 på skolorna är 
mindre. Rapporten visar att en heltidstjänst för vägledare på grundskolorna därför ofta innebar 
arbete på flera olika skolor. Undersökningen visar också att när studievägledningen är centralt 
organiserad kände rektorer mindre ansvar för vägledningsfrågor och förlitade sig på att 
studievägledaren sköter sitt jobb. Detta har enligt rapporten inte gynnat utvecklingen av 
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studievägledning och arbetslivsundervisning. En central organisation för studie- och 
yrkesvägledare hade dock positiv inverkan på vägledarna själva. Rapporten visar att en sådan 
organisation stärker professionen och ökar vägledarnas känsla av tillhörighet. Kommuner som 
har en central organisation för vägledning ställde också högre krav på att vägledarna ska ha 
studie- och yrkesvägledarutbildning. I rapporten dras slutsatsen att på grund av de ovan nämnda 
bristerna gavs inte eleverna den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till. Dessa brister 
ledde i förlängningen till att det inte är säkert att eleverna hade det underlag som behövs för att 
kunna göra väl underbyggda val. (Skolverket, 2007) 

Lärarnas Riksförbund genomförde under 2011 en enkätstudie bland sina medlemmar angående 
arbetsmiljöfrågor. I undersökningen ingick bland annat frågor kring studie- och yrkesvägledares 
anställning och arbetstid. Resultatet från undersökningen visar att de flesta vägledarna var nöjda 
med den tid de har för vägledning och sociala kontakter med eleverna. Däremot var många 
missnöjda med tiden för egen utveckling och tid till för- och efterarbete. Rapporten visar också 
att administrativa arbetsuppgifter har ökat de senaste fem åren och majoriteten av 
respondenterna ansåg att arbetsbelastningen är ojämn över året. Fler än hälften av studie- och 
yrkesvägledarna ansåg att deras arbete påverkar deras fritid negativt, de är trötta och har 
sömnsvårigheter. (Lärarnas Riksförbund, 2011) 

2.3 Teoretisk utgångspunkt - yrkesroll                     

Enligt Rolf Granér (1994) är yrkesrollen en av alla sociala roller en människa besitter. De 
sociala rollerna formas genom mötet mellan en individs egna behov och de förväntningar som 
ställs på individen i en given situation. Yrkesrollen skapas således utifrån förväntningar från 
både arbetsgivare, den egna yrkesgruppen, de som använder sig av yrkets tjänster och från 
individen själv. Vad anställda förväntas göra i sitt arbete kan överföras genom tradition eller 
finnas formulerat i arbetsbeskrivningar. Granér (1994) beskriver detta som att arbetsgivaren ger 
”befattningshavaren en kostym som denne skall använda” (Granér, 1994, s. 49). Arbetsgivaren 
kan använda olika påtryckningar så som lön eller möjlighet till befordran för att få den anställde 
att agera på ett önskvärt sätt. 
 
De som använder sig av de tjänster som yrket erbjuder har också förväntningar på yrkesrollen. 
De, i det här fallet eleverna, förväntar sig att den anställde, studie- och yrkesvägledaren, ska 
fungera på ett visst sätt utifrån sin yrkesroll.  Den egna yrkesgruppen har förväntningar på hur 
arbetet ska genomföras och kan utveckla rutiner som individerna förväntas följa. Inom gruppen 
kan det också finnas förväntningar som går utanför arbetsuppgifterna, dessa kan röra hur man 
ska vara, tänka och känna kring vissa frågor. För den enskilde individen är det viktigt att känna 
att arbetet är meningsfullt och att de kompetenser individen besitter används på ett meningsfullt 
sätt. (Granér, 1994) 
 
Bosse Angelöw och Thom Jonsson (1990) beskriver sociala roller som en ring av förväntningar 
som ligger runt en individ i en viss situation eller vid utförandet av en viss uppgift. De sociala 
rollerna internaliseras ofta omedvetet av individerna i ett samhälle. Med detta menas att 
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samhället har vissa krav på och föreställningar om individer i en viss situation, dessa tas in av 
individen och görs till en del av individen. Förväntningar kring roller kan antingen vara tydliga 
eller diffusa beroende på vilken roll det handlar om. Angelöw och Jonsson (1990) menar att 
förväntningar kring studenters roll ofta är tydlig, studenter förväntas gå på föreläsningar, studera 
och skriva tentor bland annat. Förväntningarna på en samhällsmedborgare däremot är inte lika 
tydliga. När förväntningar kring en roll skiftar eller är motstridiga kan det uppstå rollkonflikter. 
Angelöw och Jonsson (1990) skiljer mellan två typer av rollkonflikter, dessa är inter-

rollkonflikter och intra-rollkonflikter. Inter-rollkonflikter uppstår när en individ har olika 
positioner och det riktas motstridiga förväntningar mot individen. Ett exempel kan vara en 
pappa som vill gå på sin sons dansuppvisning samtidigt som chefen på hans arbetsplats 
förväntar sig att han stannar på det extrainsatta personalmötet. Intra-rollkonflikter uppstår när 
olika förväntningar riktas mot en individ i en och samma position. Ett exempel på detta kan vara 
när två arbetskamrater har olika syn på vad arbetet de utför bör innehålla.  
            
Angelöw och Jonsson (1990) menar att man inom socialpsykologin skiljer mellan tillskrivna 
roller och förvärvade roller. De tillskrivna rollerna är sådana som vi själva inte kan påverka, 
exempelvis så föds vi till kvinna eller man. När det gäller yrkesroll har vi själva utbildat oss och 
sökt oss till ett specifikt yrke, vilket innebär att yrkesrollen en förvärvad roll.  
 

2.4 Styrdokument gällande studie- och yrkesvägledning 

Styrningen över skolan har sett olika ut genom tiderna. Skolan har gått från att vara statligt och 
centralt styrd till att bli decentraliserad. Det centrala styret innebar att staten helt beslutade över 
skolans utformning. Staten utformade detaljerade läroplaner som inte bara visade vad som 
skulle läras ut utan även i stor utsträckning hur det skulle läras ut. Decentraliseringen som 
skedde under 1990-taler innebar inte att staten helt avsade sig ansvaret för skolan, men 
styrningen av skolan omfördelades. Staten ansvarar fortfarande för läroplanerna, men dessa 
består idag av mål för verksamheten istället för tydliga detaljer. Hur skolan ska organiseras och 
hur resurser ska fördelas är sedan decentraliseringen kommunens ansvar. (Maria Jarl et al 2010)  

Idag finns studie- och yrkesvägledningens uppdrag reglerat i Skollagen, Lgr11 (Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) och, för vägledarna i Uppsala kommun, 
även i loka arbetsplaner.    

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever, med undantag för förskola och förskoleklass, 
ha tillgång till kompetent personal så att deras behov av vägledning inför framtida studie- och 
yrkesval kan tillgodoses. Lagen säger också att den som arbetar som studie- och yrkesvägledare 
måste ha adekvat utbildning för att kunna anställas utan tidsbegränsning.   

I Lgr11 är det beslutat att skolan har ett ansvar att se till så att alla elever kan göra väl 
underbyggda val inför framtida studier och yrke. Alla som arbetar i skolan ska också medverka 
till att elevernas studie och yrkesval inte begränsas av kön, klass eller etnicitet. Mer specifika 



 

11 
 

uppgifter för studie- och yrkesvägledare är enligt Lgr11 att informera och vägleda elever inför 
deras framtida utbildning och yrke. Vägledarna ska särskilt arbeta för personer med olika 
funktionsnedsättningar och visa dem vilka möjligheter de har. Vidare ska en vägledare vara ett 
stöd för övrig personal när de arbetar med studie- och yrkesvalsfrågor. Det är rektors ansvar att 
organisera verksamheten så att eleverna får vägledning inför val som görs inom den egna skolan 
och inför vidare studier.  

I Skollagen (SFS 2010:800) är det beslutat att kommunerna ska utse en nämnd som ansvarar för 
det offentliga skolväsendet och i Kommunallagen (SFS 1991:900) är det bestämt att 
kommunerna själva beslutar över hur många nämnder som ska finnas och vilka verksamheter 
dessa ska ansvara för. I Uppsala är två nämnder ansvariga för skolväsendet, Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (UAN) ansvarar för gymnasieskolan medan Barn- och 
ungdomsnämnden (BUN) ansvarar för grundskolan. 

2.5 Studie- och yrkesvägledningens utformning i Uppsala 
kommun 

Fram till den 1 juli 2009 var studie- och yrkesvägledarna i Uppsala kommun anställda av den 
skola de arbetade på, precis som i de flesta andra svenska kommuner, men sedan skedde en 
omorganisering. Allt började år 2005 då en utredning av studie- och yrkesvägledningen i 
Uppsala kommun genomfördes. Denna utredning resulterade i tre förslag på hur vägledningen i 
kommunen skulle kunna organiseras. Efter att ha övervägt för- och nackdelar med förslagen 
beslutade UAN och BUN att studie- och yrkesvägledarna ska ha en gemensam chef i en central 
organisation, men att studievägledarna ska ha sin hemvist på en skola. Samlad vägledning 
tillhör förvaltningen Teknik och Service i Uppsala kommun. (Barn- och ungdomsnämnden, 
2008)   

I samband med beslutet att starta och driva Samlad vägledning blev det obligatoriskt för de 
kommunala grund- och gymnasieskolorna att upphandla vägledning från den nystartade 
organisationen. Samtidigt satte kommunen också ett riktmärke för inköp av studie- och 
yrkesvägledartjänster. Riktmärket utgår från en heltidsarbetande studie- och yrkesvägledare per 
500 elever. (Barn- och ungdomsnämnden, 2008: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
2008). När UAN 2010 såg att de flesta gymnasieskolorna köpte tjänster som låg under 
riktmärket beslutade de, som tidigare nämnts, att tilldela alla gymnasieskolor, både kommunala 
och fristående, kostnadsfria vägledartjänster som motsvarar riktmärket. Ersättningen för 
tjänsterna betalas direkt till Styrelsen för Teknik och Service av UAN (Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 2010) 

Samlad vägledning är alltså en gemensam organisation för alla vägledare i Uppsala kommun 
inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, men organisationen lyder under de båda 
ovan nämnda nämnderna, BUN och UAN.  Då BUN inte har fattat samma beslut om 
tilldelningen av studie- och yrkesvägledartjänster enligt riktmärket innebär detta, att två olika 
modeller för studie- och yrkesvägledarverksamheten tillämpas inom organisationen Samlad 

vägledning.  
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För studie- och yrkesvägledarna på grundskolan är skillnaderna i tjänsteomfattning stora, och 79 
procent av de kommunala grundskolorna köper tjänster som ligger under riktmärket. På vissa 
håll är inköpet av tjänst 46 procent lägre än riktmärket (Samlad vägledning, 2011). I övrigt 
innebär omorganiseringen av studie- och yrkesvägledningen även en innehållsmässig 
förändring. Uppgifter som tillhör den praktiska arbetslivsorienteringen, Prao, har tagits bort från 
vägledarnas uppdrag och ingår alltså inte i de tjänster som grundskolorna köper från Samlad 

vägledning (Barn- och ungdomsnämnden, 2008)             

Inför omorganiseringen av studie- och yrkesvägledningen i Uppsala kommun genomfördes en 
enkätundersökning bland eleverna på grund- och gymnasieskolorna för att mäta deras 
uppfattning om den studie- och yrkesvägledning de fick tillgång till. År 2012, tre år efter 
omorganiseringen, genomfördes en uppföljande enkätstudie för att se vilken effekt 
omorganiseringen haft. Resultaten visar att färre elever i grundskolan har haft kontakt med 
studie- och yrkesvägledare 2012 än 2009. Trots detta är eleverna mer nöjda med informationen 
de fått, studie- och yrkesvägledarnas tillgänglighet, deras bemötande, deras kompetens och 
deras effektivitet än de var 2009. Undersökningen visar att kvaliteten har förbättrats utifrån 
elevernas bedömning, dessa förbättringar är synliga både inom grundskolan och 
gymnasieskolan, dock är förändringarna inte lika stora inom grundskolan som inom 
gymnasieskolan. Enligt undersökningen är det troligt att grundskoleeleverna skulle ha haft en 
ännu mer positiv bild av studie- och yrkesvägledningen om skolorna hade haft en studie- och 
yrkesvägledartjänst som utgick från riktmärket. (Sweco, 2012)  
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3. Metod 

I detta kapitel redovisas hur undersökningen i denna studie gick till. Nedan beskrivs vilken 
metod som användes, hur den användes samt hur urvalet till studien ser ut. I kapitlet ges också 
en bild av studiens tillförlitlighet och giltighet samt studiens etiska ställningstaganden. 
Avslutningsvis beskrivs hur bearbetningen av insamlad data har gått till och hur resultaten 
kommer att redovisas.   

3.1 Undersökningsstrategi  

I denna studie har en kvalitativ metod använts vilket, enligt Jarl Backman (2006), är en metod 
som fokuserar på hur människor själva upplever och tolkar sin verklighet. Det kvalitativa 
synsättet valdes som utgångspunkt för studien eftersom intresset framförallt var att undersöka 
studie- och yrkesvägledares egna upplevelser av sin nuvarande arbetssituation, sin yrkesroll och 
sina möjligheter att uppfylla arbetsplanen.  

3.2 Urval  

Urvalet till denna studie gjordes genom så kallade strategiska val. Detta innebär enligt Asbjørn 
Johannessen och Per Arne Tufte (2003) att respondenter medvetet väljs ut för att medverka i 
undersökningen . I denna studie var inte avsikten att dra generella slutsatser vilket innebär att 
det inte var nödvändigt att göra ett slumpmässigt urval. Respondenterna som valdes ut utsågs på 
grund av sin lämplighet för studien och sammanlagt utfördes fem intervjuer.  
 
För att få en övergripande bild av studie- och yrkesvägledarrollen samt dess problematik 
intervjuades en utbildare med lång erfarenhet av studie- och yrkesvägledaryrket. Förutom att 
själv ha arbetet som vägledare har denna respondent arbetat med utbildning av studie- och 
yrkesvägledare under många år. För att skilja denna respondent från övriga deltagare kommer 
jag att benämna henne som ”studie- och yrkesvägledarutbildare”. För att få mer specifika 
kunskaper om studie- och yrkesvägledares uppfattning av sin tjänsteomfattning har jag 
intervjuat fyra vägledare från Samlad vägledning som arbetar inom kommunala grundskolor i 
Uppsala kommun. Trots att endas fyra studie- och yrkesvägledare intervjuades representeras sju 
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kommunala grundskolor eftersom några av vägledarna arbetar på fler skolor. Skolorna varierar i 
storlek och det gör även vägledarnas tjänster. Tre av skolorna köper tjänster som ligger under 
riktmärket, en ligger 43 procent under riktmärket. Två skolor köper tjänster som är exakt enligt 
riktmärket och två skolor köper större tjänst än riktmärket föreslår. Det bör dock tilläggas att de 
skolor som köper större tjänster är så små att den köpta tjänsten endast är tio procent. Utöver 
dessa kommunala grundskolor i Uppsala kommun arbetar tre av vägledarna i andra studie- och 
yrkesverksamheter både i och utanför Samlad vägledning.       

3.3 Metoder och tekniker 

Den metod som använts i undersökningen är intervjuer, vilket enligt Steinar Kvale (1997) är ett 
sätt att ge respondenterna möjlighet att uttrycka sin situation och sina perspektiv med egna ord. 
Han menar att metoden på ett tydligt sätt kan fånga betydelser och erfarenheter ur 
intervjupersonens synvinkel.  I denna studie gjordes en intervjuundersökning där respondenterna 
gavs stort utrymme att tala om yrkesroll, tjänsteomfattning och arbetsplan utifrån sina egna 
åsikter och erfarenheter. För att inte styra intervjuerna för mycket använde jag mig av 
övergripande teman som intervjupersonerna fritt fick resonera kring. Syftet med detta var att 
intervjun skulle bli mer som ett levande samtal än en strikt intervju. Catherine Marshall och 
Gretchen B. Rossman (1995) menar, i likhet med detta, att den kvalitativa intervjun ofta är mer 
som ett vardagligt samtal och att forskaren kan använda sig av några få teman för att få 
respondenten att berätta om sina perspektiv utan att styra dem.  
 
Under intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna från Samlad vägledning använde jag mig 
av en intervjumall (se bilaga 2) med tre teman: tjänsteomfattning, yrkesroll och arbetsplan. 
Dessa teman har direkt anknytning till examensarbetets syfte. Under intervjun med studie- och 
yrkesvägledarutbildaren berördes framförallt temat studie- och yrkesvägledares yrkesroll ur 
olika vinklar (se bilaga 3).  
 
 

3.4 Datainsamling och genomförandesteg 

Studie- och yrkesvägledarna från Samlad vägledning kontaktades via e-post (se bilaga 1). Totalt 
skickades förfrågningar till åtta studie- och yrkesvägledare varav fyra valde att ställa upp på 
intervju. Samtliga intervjuer genomfördes på vägledarnas arbetsplatser. Studie- och 
yrkesvägledarutbildaren kontaktades via telefon och därför skickades aldrig något följebrev till 
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henne. Denna intervju genomfördes på ett café. Längden för samtliga intervjuer varierade 
mellan 45 minuter och 60 minuter.   
 
Alla intervjuer spelades in och har därefter transkriberats. Under transkriberingen skrevs 
talspråk om till vardagligt skriftspråk för att lättare kunna läsas som citat i texten, detta har dock 
inte påverkat innehållet i respondenternas svar.   

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett begrepp som handlar om att kunna avgöra hur tillförlitlig en undersökning är. 
Detta innebär att mätningar som är gjorda i en studie ska vara korrekta och om fler 
undersökningar, som använder samma metod, kommer fram till samma svar har undersökningen 
hög reliabilitet (Torsten Thurén 2008). Denna studie bygger dock på intervjusvar från 
respondenter vilket gör att en mätning av undersökningens korrekthet är nästintill omöjlig. 
Eftersom studien bygger på intervjupersoners subjektiva upplevelser är det inte självklart att 
svaren skulle vara desamma om undersökningen genomfördes på en annan urvalsgrupp.  
 
Validitet, eller giltighet, innebär att undersökningen mäter det den avser att mäta, att man 
belyser de fenomen som man från början avsett att belysa (Kvale 1997). I intervjuerna, i denna 
studie, användes en intervjumall (se bilaga2) som utgick från forskningsfrågorna och därmed 
studerades det som undersökningen syftade till att studera. När man arbetar med intervjuer 
menar Kvale (1997) att man aldrig kan vara helt säker på att intervjupersonen talar sanning. Jag 
utgår dock från att det som sades i dessa intervjuer är sant. Detta är även en utgångspunkt för 
hermeneutisk forskning (Ödman, 2007). 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra huvudregler för etiska ställningstaganden inom humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning, dessa är: informationskravet där forskaren är skyldig att 
informerar deltagarna om syftet med undersökningen. Samtyckeskravet innebär att det är 
deltagarnas egna besluta om de vill medverka eller ej. Konfidentialitetskravet betyder att 
uppgifter om deltagare ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet 
innebär att uppgifter om deltagare bara får användas i forskningssyfte. (Vetenskapsrådet 2002). 
  
I denna studie har jag arbetat med Informationskravet genom att skicka ut förfrågningar till 
studie- och yrkesvägledarna genom e-post. Bifogat i detta e-postmeddelande fanns ett följebrev 
(se bilaga 1) där jag informerade om studiens syfte. Studie- och yrkesvägledarutbildaren som 
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jag kontaktade via telefon blev informerad om syftet med undersökningen i telefonsamtalet. 
Hon blev även informerad om vad hennes deltagande i undersökningen syftade till, nämligen att 
ge en fördjupad bild av studie- och yrkesvägledarrollens problematik. 
 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att samtliga deltagare tillfrågades om de ville ställa upp som 
informanter. De tillfrågade fick själva avgöra om de ville delta eller ej, och jag respekterade 
deras beslut, även dem som tackade nej till att delta.  
   
Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att uppgifterna om deltagarna bevarats på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kunnat ta del av dem. I denna studie har information som inhämtats från 
deltagarna presenterats på ett sådant sätt att individerna inte kan pekas ut eller kännas igen av 
läsaren. I rapporten har jag inte använt några namn, inte heller fingerade, på varken 
respondenterna eller den skola där de arbetar. 
  
Nyttjandekravet har uppfyllts då den information jag samlat in under intervjuerna enbart använts 
som underlag för denna studie. 

3.7 Bearbetning och analys av resultatdata  

Som tidigare nämnts spelades samtliga intervjuer in och har därefter transkriberats. 
Respondenterna svar har sedan delats in efter teman de berör och jag har jämfört svaren för att 
hitta likheter och skillnader dem emellan. Därefter har svaren tolkats med hjälp av tidigare 
forskning i ämnet samt annan relevant bakgrundslitteratur. En utgångspunkt i denna studie har 
varit synen på yrkesroll som ett samspel mellan individens egna behov och yttre förväntningar 
från omgivningen som ställs på individen i en viss situation (Granér 1994). I tolkningen av 
framförallt studie- och yrkesvägledarnas svar har jag därför sökt efter tillfällen då de talar om 
sin egen syn på sin yrkesroll och tillfällen då de talar om yttre förväntningar kring sin yrkesroll.  
 

3. 8 Resultatredovisningssätt 

Intervjusvaren i denna studie har redovisats tillsammans med analysen av resultaten. Detta har 
gjorts för att göra läsningen mer intressant och för att undvika en upprepning av resultaten i 
analysdelen av arbetet. Resultat och analys har delats in under fem rubriker för att tydligt 
markera styckets innehåll samt för att underlätta läsningen.  
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Som tidigare nämnts arbetar tre av studie- och yrkesvägledarna i denna undersökning även på 
andra skolor än Uppsalas kommunala grundskolor. Samtliga intervjuer har fokuserat på de 
kommunala grundskolorna men några av vägledarna har då och då jämfört sitt arbete mellan 
olika skolor. I resultat och analysdelen framgår det om respondenterna talar om en annan skola 
än en kommunal skola. Om ingenting annat nämns utgår svaren dock från studievägledarnas 
arbete på den kommunala grundskolan i Uppsala.      
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4. Resultat och analys 

Nedan redovisas de resultat och tolkningar som studien lett till. I tolkningarna av resultaten har 
framförallt litteratur från 1990-talet använts, anledningen till detta är att det huvudsakligen är 
studier från den tiden som behandlat frågor kring studie- och yrkesvägledares yrkesroll.  

4.1 Tankar om yrkesroll 

När en av de intervjuade, en studie- och yrkesvägledarutbildare, talar om studievägledares 
yrkesroll beskriver hon tre huvudsakliga arbetsuppgifter som verksamheten bör kretsa kring och 
dessa är: att undervisa eleverna, vägleda dem och informera dem. För att lyckas med detta 
menar utbildaren att det krävs ett nära samarbete med övrig personal på skolan.  

Studie- och yrkesvägledarna i denna studie beskriver sin yrkesroll genom att tala om sitt 
uppdrag och vad de gör i sitt arbete. Gemensamt för alla vägledarna är att de uttrycker att det 
viktigaste är att hjälpa eleverna att hitta sig själva, sina intressen och sina förmågor och sedan 
hitta en utbildning som passar detta. Att vidga perspektiv ses också som en viktig del. En av 
vägledarna beskriver uppdraget på detta sätt:  

… att hjälpa elever helt enkelt och att försöka hitta en bra väg för dem och olika alternativ 
som de kan välja på, ja utifrån deras förutsättningar och så. Ja och att visa på nya 
möjligheter som de kanske inte har tänkt på tidigare. Sen är det ju såklart upp till dem att 
bestämma om det är något som är lämpligt eller inte.    

   
Citatet, som speglar samtliga respondenters syn på studie- och yrkesvägledaruppdraget, har ett 
tydligt fokus på individen. Det är individen som står i centrum och vägledarens uppgift är att 
hjälpa individen att hitta det alternativ som bäst stämmer överens med dennes intressen och 
önskningar. Detta stämmer även överens med Lovéns (2000) syn på vägledning i grundskolan. 
Han skriver att vägledarens roll är att hjälpa eleverna att pussla ihop sin självbild med olika 
utbildnings alternativ. En av vägledarna belyser dock att det även finns ett samhällsperspektiv:  

Då kan man ju tänka lönsamhet, att välja ett program där det går bra för eleven. Att de ska 
bli, eller att de ska finna en plats som vuxna i samhället, ja någonting sådant… Att eleverna 
ska hitta sin styrka och hitta sin plats. 

Här beskriver vägledaren att studie- och yrkesvägledning också kan ses ur ett 
samhällsperspektiv. Trots att hon nämner samhällets lönsamhet lyser fortfarande 
individperspektivet igenom, individen ska finna sin styrka och sin plats som vuxen i samhället. 
Enligt Lovén (2000) har studie- och yrkesvägledarrollen alltid befunnit sig i gränslandet mellan 
samhällets krav och individens önskningar, och vad som anses som viktigast har skiftat mellan 
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olika tidsperioder. Att döma av de intervjuade vägledarnas syn på sitt uppdrag idag är det 
individperspektivet som är det viktigaste och vägledarnas roll är att hjälpa individen att själv 
hitta sina intressen och önskningar. Dresch och Lovén (2003) menar att studie- och 
yrkesvägledarens roll i dagens samhälle måste handla om att förbereda individerna på en 
skiftande arbetsmarknad där de inte kan vänta sig att behålla ett och samma yrke genom hela 
livet. De menar också att tyngdpunkten i vägledarnas arbete ska ligga på personlig utveckling 
och livslångt lärande. Ingen av vägledarna i denna studie nämnde att de talar om en osäker 
arbetsmarknad eller livslångt lärande. En möjlig förklaring till detta kan vara att de arbetar i 
grundskolan där målet med studie- och yrkesvägledningen är tydligt och fokuserar på 
gymnasieskolan. Att vägledarna inte nämner livslångt lärande i intervjuerna behöver dock inte 
betyda att de inte arbetar med dessa frågor. Studie- och yrkesvägledarnas syn på sitt uppdrag i 
grundskolan är detsamma oavsett om de har en tjänst som utgår från riktmärket på 500 elever 
per heltidstjänst eller inte. 

4.2 Förväntningar på yrkesrollen 

Som tidigare redovisats utvecklas en yrkesroll enligt Granér (1994) utifrån yttre förväntningar 
och egna behov. Granér (1994) menar att de yttre förväntningarna, i frågan om yrkesroll, 
kommer från arbetsgivaren, de som använder sig av yrkets tjänster (i det här fallet eleverna) och 
även från den egna yrkesgruppen. I den här undersökningens intervjuer är det tydligt att 
framförallt lärarnas och rektorernas förväntningar och syn på studie- och yrkesvägledare skiftar 
från skola till skola. En av vägledarna, som har en liten tjänst, är tydlig med att hon upplever att 
rektorer och lärare inte alltid vet vad en studie- och yrkesvägledare arbetar med: 

… de vet inte riktigt vad det är man ska göra. Sen kan man uppleva att de har förväntningar 
ibland som är helt off egentligen, om man jämför med vad jag tycker att jag ska göra och 
vad en vägledare ska göra. 

Den här vägledaren upplever ett glapp mellan sin egen uppfattning om vad en vägledare bör 
göra och vad den övriga personalen på skolan förväntar sig och tror att hon ska göra. Detta kan 
ses som det Agelöw och Jonsson (1990) beskriver som en intra-rollkonflikt. Intervjupersonen är 
en studie- och yrkesvägledare, men förväntningarna på vad denna yrkesroll innebär skiftar. 
Samma vägledare ger ett tydligt exempel på de skiftande förväntningarna när hon berättar om en 
lärare som föreslog att hon skulle korta ner sina samtal till 20 minuter för att hinna träffa fler 
elever på en kortare tid: 

I hennes värld så sitter jag bara och pratar lite och kanske talar om att ’de här 
gymnasieskolorna finns’ och då blir ju hennes förväntningar att, ja men det gör inget om 
det är löpande band, alltså 20 minuters samtal sådär. Usch, det där tog jag riktigt illa vid 
mig av när hon sa.  

Vägledaren upplever att läraren inte vet vad en studie- och yrkesvägledare gör i sitt arbete och 
hon blev ledsen över lärarens syn på hennes yrkesroll. I citatet tycks lärarens uppfattning vara 
att en vägledare informerar om vilka gymnasieskolor som finns och läraren verkar inte ha en 
förståelse för vad studie- och yrkesvägledarrollen innebär. Den intervjuade studie- och 
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yrkesvägledarutbildaren har en uppfattning att vägledarna själva vet vad yrkesrollen innebär, 
men rektorerna har inte alltid vetat vad en vägledare bör syssla med: 

… vägledarna har haft skaplig koll på det ändå, men det har varit lite otydligt för vissa 
rektorer, alltså: vad ska man ha den här människan till? Eller den här yrkesfunktionen? Och 
ibland har de [studie- och yrkesvägledarna, mitt förtydligande] fått hålla på med allt annat 
möjligt konstigt som inte alls har med uppdraget att göra. 

Detta stämmer väl överens med tidigare studier (Borhagen och Lovén, 1991; Henrysson, 1994) 
som på ett liknande sätt visar att studie- och yrkesvägledarrollen ter sig otydlig för övrig 
personal på skolor. Otydligheten förklaras i dessa studier av att mål och innehåll i verksamheten 
inte är tillräckligt tydlig och att mål och innehåll dessutom är utspridda i olika dokument. Dessa 
studier genomfördes i början av 1990- talet och sedan dess har läroplanen ändrats två gånger. I 
dagens läroplan, Lgr11, kan man läsa att studie- och yrkesvägledning ska organiseras så att 
eleverna får det stöd de behöver inför studie- och yrkesval. Vägledarnas uppgift är att informera 
och vägleda elever inför dessa val. Vägledaren ska också vara ett stöd för övrig personal i deras 
arbete med studie- och yrkesvägledande frågor. Hur detta ska gå till är dock inte reglerat och är 
fortfarande otydligt trots att över tjugo år har gått sedan de ovan nämnda studierna 
genomfördes. Som tidigare nämnts kan man även läsa i Skollagen att elever ska ha ”tillgång till 

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

och yrkesverksamhet kan tillgodoses” (SFS 2010:800, 29§). Denna formulering ger intrycket att 
det inte nödvändigtvis måste vara en studie- och yrkesvägledare som utför vägledarens 
uppgifter, vilket i sig möjligen kan vara en bidragande orsak till att studie- och yrkesvägledarens 
roll upplevs som otydlig. Den intervjuade studie- och yrkesvägledarutbildaren, som har lång 
erfarenhet av yrket, har en annan syn på varför rollen upplevs som diffus och otydlig för övrig 
skolpersonal:  

Jag tror att det dels har att göra med att det är en minoritetsgrupp och att vägledning i sig är 
svårfångat… Men undervisning har ju alla varit med om. Alla har varit med om 
undervisning, har uppfattning om undervisning, och om information också. Men 
vägledning är lite okänt, lite diffust. Och att de är inte lika många som lärarna som är 
studie- och yrkesvägledare och det gör att det inte blir så känt.   

Utbildaren finner att en möjlig förklaring till yrkesrollens otydlighet kan vara att studie- och 
yrkesvägledare är en minoritetsgrupp på skolan och att begreppet vägledning är svårt att 
förklara. Vad lärarnas arbete innehåller är däremot tydligt. I utbildarens svar kan jag se likheter 
med det som Henrysson (1994) tar upp i sin avhandling, nämligen att studie- och 
yrkesvägledning är en ung företeelse som saknar historisk förankring och tradition. I jämförelse 
med lärarnas arbete blir detta tydligt. Precis som studie- och yrkesvägledarutbildaren uttrycker 
det har vi alla egen erfarenhet av lärares arbete och vad undervisning innebär, detta är dock inte 
fallet med studie- och yrkesvägledning. Studie- och yrkesvägledningen tog fart i Sverige under 
1940- talet (Nilsson, 2010; Lovén, 2000) och kan därför, i jämförelse med läraryrket, ses som en 
ung företeelse. Enligt Lovén (2000) har olika tidsepoker och olika samhällsstrukturer inneburit 
att studie- och yrkesvägledarrollen har förändrats många gånger. I och med att yrkesrollen och 
synen på studie- och yrkesvägledaren har förändrats flera gånger under den relativt korta tid 
som yrket har funnits kan man fråga sig om detta kan vara en anledning till att rollen inte 
upplevs som tydlig? Enligt Henrysson (1994) saknar yrket tradition och historisk förankring, 
kan detta bero på att det inte funnits en kontinuitet i yrkesrollen och synen på vad vägledning 
ska leda till?     
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En av studie- och yrkesvägledarna i denna undersökning upplever att det till viss del är 
vägledarnas uppgift att informera den övriga personalen om vad arbetet går ut på:  

Det är ju lite av vårt ansvar också att vi ska informera om vad en vägledare gör till 
personalen. Men samtidigt finns det ju inte på kartan om man har en tjänst på 20 procent att 
ha någon lektion för lärarna att ’det här gör en SYV’.   

Citatet visar att tiden inte räcker till för vägledaren att informera personalen om vad en studie- 
och yrkesvägledare arbetar med, men hon upplever det ändå som en del av sitt uppdrag. I 
Borhagens och Lovéns (1991) studie framkom ett liknande synsätt då Skolöverstyrelsen ansåg 
att vägledarna måste informera om sin profession och vägledningens olika dimensioner. Studie- 
och yrkesvägledarutbildaren håller till viss del med om detta men anser också att:  

 … rektor har det yttersta ansvaret för hela verksamheten. Och du [studie- och 

yrkesvägledaren, mitt förtydligande] är underställd rektor och det är naturligtvis så att i 
samverkan så har ni ansvar båda två för att rollen blir tydlig och att den uppfattas tydligt av 
de andra som finns omkring er för det är ju viktigt.  

Utbildaren anser alltså att rektor har det yttersta ansvaret för skolans samlade verksamhet och 
tillsammans med studie- och yrkesvägledaren bär rektor ansvaret för att personalen vet vad 
studie- och yrkesvägledarrollen innebär. Utbildaren menar vidare att om rektorer inte vet vad 
studie- och yrkesvägledares arbete ska innebära bör detta bli en del av rektorsutbildningen. 
Andra sätt att tydliggöra vägledarrollen för rektorer kan, enligt utbildaren, vara genom 
gemensam fortbildning för rektorer och vägledare. I likhet med detta visar Henryssons (1994) 
studie att framförallt skolledningens medvetenhet och attityd mot studie- och yrkesvägledning 
har stor betydelse för hur verksamheten utformas och vilken kultur som utvecklas kring studie- 
och yrkesvägledning.  

4.3 Skolkulturer 

Henrysson (1994) talar om att det skapas kulturer runt studie- och yrkesvägledning på skolor. 
Även den intervjuade studie- och yrkesvägledarutbildaren berör detta och menar att: 

Varje skola är ett socialt system i sig och det betyder att det är människorna som är där som 
formar det och samtidigt så innebär det att det blir väldigt stora skillnader.  

Enligt utbildaren består varje skola av ett socialt system som skapas av de människor som finns 
på skolan. Detta betyder att skolverksamheten och synen på studie- och yrkesvägledaren ser 
olika ut beroende på elev- och personalsammansättningar. Detta har stor likhet med det som 
Henrysson (1994) beskriver som syo-kultur även om han lägger stor vikt vid rektorns betydelse 
för hur syo-kulturen utvecklas. Även Dresch (1996) påpekar i sin studie att skolans organisation 
och skolkultur har stor betydelse för studie- och yrkesvägledarnas arbete. Intervjuerna i denna 
studie visar, i likhet med detta, att studie- och yrkesvägledarnas möjligheter att utföra sitt arbete 
varierar beroende på arbetsplats. Svaren från intervjuerna visar att framför allt de vägledare som 
har tjänster som ligger under riktmärket har stött på hinder för arbetet på sina arbetsplatser. En 
vägledare beskriver sin situation så här:   
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Och på en skola då har jag inte ens ett eget rum, nej då sitter jag ibland där alla lärare sitter, 
men där kan jag ju inte ha några samtal. Men annars sitter jag i en vind i en bildsal men 
klockan 12.20 då kommer lilla gruppen dit och sedan klockan 14.20 så har de bild där så 
där är det väldigt svårt. Ibland har jag suttit i ett kopieringsrum men rätt vad det är börjar 
det låta och den [kopiatorn, mitt förtydligande] börjar mala papper, eller folk springer där. 
Så det är bara tur nu att jag inte har haft så många samtal där. De [skolan, mitt 
förtydligande] beklagar väl det litegrann att det är sådär.  

Eftersom vägledaren inte har ett eget arbetsrum måste hon gå runt på skolan och hitta en plats 
att sitta på. Kortare stunder kan hon sitta i en bildsal på vinden, men när även den salen är 
upptagen har hon blivit tvungen att söka sig till ett kopieringsrum. Av vägledarens svar att döma 
verkar skolan inte göra nämnvärt mycket för att ändra situationen, de beklagar den dock. Utan 
att närmare undersökt skolkulturen på denna skola kan jag ändå dra en parallell till Dreschs 
(1996) studie där han talar om en differentierad skolkultur som innebär att olika yrkesgrupper 
inte har ett nära samarbete. Att vägledaren får flytta på sig för att inte vara i vägen för den 
övriga verksamheten tyder på att i denna skolkultur värderas inte vägledarens verksamhet 
nämnvärt högt. Även en annan vägledare berättar om rumsliga problem vid en friskola som hon 
arbetar på:  

 Till att börja med så sitter jag inte i samma lokal som skolan finns och bara det är verkligen 
en stor skillnad [mot en annan skola som hon arbetar på, mitt förtydligande]… och dörren, 
entrédörren, till hela lokalen är låst så om elever vill komma till mig måste jag veta i förväg 
för de kan inte bara droppa in, de kan ju inte komma in i lokalen. Du vet, bara det är 
jättesvårt så jag försöker gå in till dem så fort jag kommer på morgonen, jag sätter igång 
datorn och går in i skolan, men det är ju mycket svårare, det bli på ett helt annat sätt det, 
känns inte lika naturligt att gå in där.       

Även denna vägledare har svårigheter med sitt arbetsrum på en av skolorna där hon arbetar. 
Vägledarens rum är belägen i ett annat hus som inte tillhör skolan. Dessutom är entrédörren låst 
vilket gör att eleverna inte kan göra spontana besök hos henne. Vägledaren försöker därför gå in 
i skolan för att möta eleverna där, men upplever att det inte känns naturligt. Även i detta fall 
tyder vägledarens berättelse på en skolkultur där vägledaren inte prioriteras högt, hon har inte 
ens ett eget arbetsrum i samma lokal som övriga skolpersonalen. För en annan av de intervjuade 
vägledarna tycks problemet, liksom Henrysson (1994) anser, ha med rektorns inställning att 
göra då hon berättar att rektorn vid deras första möte uttryckte att om han inte hör någonting 
från henne så tyder det väl på att allt är bra. Henryssons (1994) studie visar att lärare och 
rektorer som har liten utbildning i frågor som rör studie- och yrkesvägledning visar svagt 
engagemang för den verksamheten. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför vägledarna i 
denna studie upplever brist på engagemang från personalen på vissa skolor. Men eftersom inga 
lärare eller rektorer intervjuades i denna studie kan jag inte veta hur deras utbildningsbakgrund i 
fråga om studie- och yrkesvägledning ser ut.  

Tidigare studier (Borhagen och Lovén, 1991; Henrysson, 1994; Dresch, 1996) visar att 
vägledare upplever problem med att få tillgång till klassrum för att kunna informera och 
undervisa eleverna. Detta problem berörs också av vägledarna i denna studie, oavsett om de har 
en tjänst som motsvarar riktmärket eller ej. En av vägledarna berättar: 

Och sedan har jag grundinställningen att jag tycker fruktansvärt illa om att be om tid. Jag 
tycker att det är förnedrande att be om tid. Alltså jag tycker att det ska vara självklart att jag 
ska ha tid och jag vill inte be om tid från lärarna för jag förstår också att de har sina mål och 
behöver sin lektionstid. 
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Citatet visar att vägledaren tycker illa om att be om tid från lärarna. Jag kan också utläsa att 
vägledaren upplever det som en kränkning av yrkesrollen att inte ha en egen tid för information 
i klassrummen. Även en annan studievägledare visar att hon blir upprörd när hon inte lyckas få 
en tid att informera på: 

Man blir lite ledsen att de[lärarna, mitt förtydligande] inte känner att det är lika viktigt som 
deras lektioner. Ibland känner jag faktiskt: ’men är inte jag viktig?’ Min information, tycker 
de inte att den är viktig? Ibland tar man det lite personligt. 

Den här vägledaren beskriver att hon ibland tar det personligt när hon inte kan få en tid för att 
informera i klassrummen och hon undrar om lärarna inte tycker att hennes information är viktig. 
Dresch (1996) menar att vägledare i en differentierad skolorganisation kan ha svårt att få 
tillgång till klassrum. Båda ovanstående citat kommer dock från vägledare som arbetar på skolor 
där de själva upplever att studie- och yrkesvägledning anses viktig hos övrig personal och där de 
samarbetar med lärarna. Trots detta uppstår problem när de vill gå ut i klasserna och informera. 
En av vägledarna berättar att när samtliga grundskolestudievägledare i Samlad vägledning 
träffas har de diskuterat möjligheten att få en egen tid i schemat för studie- och 
yrkesinformation. Hur detta schematekniskt ska gå till verkar vara problemet och en anledning 
till att det inte blivit av. Även vägledarna i Henryssons (1994) studie önskade att de hade en 
egen tid i schemat för information. Det är nu nästan 20 år sedan Henryssons (1994) studie 
genomfördes och fortfarande önskar studievägledarna samma sak, att vägledarna ska få en egen 
schematid.  

Samtliga vägledare, oavsett om de har rektorer som värdesätter vägledningen eller ej, nämner att 
rektorerna inte lägger sig i deras arbete utan verkar räkna med att vägledarna utför sitt arbete 
som de ska. En vägledare, som har en stor tjänst, upplever att hennes rektor är väldigt positiv till 
studie- och yrkesvägledning och att hon tycker att vägledning är väldigt viktigt i skolan, trots 
detta kontrollerar inte rektorn vad vägledaren gör. Skolverkets (2007) rapport visar att när 
studie- och yrkesvägledning är centralt organiserad litar rektorerna på att vägledarna utför sitt 
arbete, men de känner mindre ansvar för verksamheten. Samma rapport visar också att många 
rektorer, oavsett om studievägledningen är centralt organiserad eller ej, ofta lämnar hela 
ansvaret för studie- och yrkesvägledning på vägledaren själv. Studie- och yrkesvägledarna i 
Samlad vägledning har gemensamma arbetsplaner där det tydligt framgår vad de förväntas 
arbeta med för varje årskurs. En möjlig anledning till att vägledarna i denna studie upplever att 
rektorerna inte kontrollerar deras arbete kan vara att deras arbete är så tydligt formulerat i 
arbetsplanen. Som tidigare nämnts avgör rektorerna på grundskolorna själva hur stora tjänster 
de vill köpa från Samlad vägledning och en av vägledarna berättar att rektorerna kan köpa olika 
typer av kontrakt för vägledartjänsterna: 

Då kan skolan välja vad den anser att den har råd med och sådär. Det bästa kontraktet, då 
träffar man åttorna minst tre gånger och har lite gruppvägledning eller gruppinformation 
och sådär, då blir de lite mer på banan inför nian, och sen träffar man alla elever i nian på 
enskilda samtal och man ska hinna lite mer. Det sämsta avtalet då är det bara prioriterade 
elever i nian. Då hinner man kanske inte träffa alla som vill.     

Vägledaren beskriver att rektorerna köper olika kontrakt där olika vägledartjänster ingår. Det 
som vägledaren kallar det bästa kontraktet utgår från riktmärket på 500 elever per 
heltidsarbetande studievägledare. Detta kontrakt innebär att vägledaren börjar 
vägledningsprocessen redan i år åtta och har då ett antal informationer eller gruppvägledningar 
med eleverna. Vägledarna erbjuder också samtliga elever i nian vägledningssamtal. Det som 
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vägledaren kallar det sämsta kontraktet innebär att enbart prioriterade elever i nian erbjuds 
samtal och inget arbete med år åtta genomförs. Rektorerna på skolorna avgör vilket kontrakt de 
vill köpa vilket innebär att de redan från början tydligt vet vad studie- och yrkesvägledaren 
förväntas arbeta med. Detta kan vara en anledning till att vägledarna upplever att rektorerna inte 
lägger sig i deras arbete utan räknar med och litar på att de gör det de förväntas göra. En av 
vägledarna som har en liten tjänst beskriver det så här: 

Det är lite upp till rektor vad rektor vill att pengarna ska användas till. Lite krasst så är det 
faktiskt så. De betalar och det här vill de ha för sina pengar. Hemskt låter det, men det är 
lite så.  

Denna vägledare upplever att rektorn med sin budget avgör hur studie- och yrkesverksamheten 
ska utformas på skolan. I förlängningen innebär detta att rektor påverkar studie- och 
yrkesvägledarens utövande av sin yrkesroll. Granér (1994) menar att arbetsgivare genom olika 
påtryckningar såsom lön eller befordringsmöjligheter kan påverka den anställde att agera på ett, 
från arbetsgivarens sida, önskvärt sätt. När det gäller studie- och yrkesvägledarna inom Samlad 

vägledning är rektorerna inte vägledarnas arbetsgivare. Rektorerna köper vägledartjänster från 
Samlad vägledning och har i och med detta ingen makt över varken vägledarnas lön eller deras 
befordringsmöjligheter. Vad vägledarna kan göra i sin yrkesroll påverkas dock av hur stor tjänst 
rektorerna väljer att köpa, i och med detta har ändå rektorerna makt över vägledarnas 
möjligheter att utöva sin yrkesroll.    

4.4 Arbetsplanen 

En av vägledarna berättar att studie- och yrkesvägledarna inom Samlad vägledning tillsammans 
har utformat arbetsplanen som ligger till grund för deras arbete på grundskolorna och samtliga 
respondenter är positiva till arbetsplanen, en av dem berättar: 

Den [arbetsplanen, mitt förtydligande] tycker jag är jättebra, när jag var ny här tittade jag 
jättemycket på den. Jag tycker att det är ett levande dokument och vi gör en årsplanering 
och då tittar jag på vad jag ska göra, vad står det i arbetsplanen att jag ska göra och då 
måste jag ju portionera ut det under året, så jag tycker att jag jobbar efter den. Sen så tycker 
jag att det är ett levande dokument på så vis att jag funderar på ’vad skulle jag vilja ändra i 
den?’. Hur jobbar jag, och hur skulle jag vilja jobba, och vad står i arbetsplanen? För vi 
pratar ju om den en gång per år, eller har tillfälle att prata om den en gång per år, och det 
hoppas jag att vi fortsätter att få tillfälle att göra.  

Denna vägledare ger en positiv bild av arbetsplanen och tycker att det är ett levande dokument. 
Alla vägledare inom Samlad vägledning skriver en egen årsplanering utefter arbetsplanen och 
den här vägledaren tycker att arbetsplanen är ett stöd för detta. Det framkom i intervjuerna att de 
vägledare som har tjänster som ligger under riktmärket har reviderade arbetsplaner som 
motsvarar det kontrakt som rektorn köper av Samlad vägledning. Som tidigare nämnts visar 
tidigare studier (Borhagen och Lovén, 1991; Henrysson, 1994) att studie- och 
yrkesvägledarrollens otydlighet kan bero på att mål och riktlinjer för verksamheten har varit 
otydliga. I och med att samtliga vägledare inom Samlad vägledning arbetar utifrån en och 
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samma arbetsplan (även om den är reviderad för vissa) blir det tydligt för dem vad de ska arbeta 
med. En av vägledarna berättar att hon tycker att uppdraget på grundskolan är väldigt tydligt 
och att hon har sin yrkesroll i sin hand.      

4.5 Tjänsteomfattning 

Samtliga studie- och yrkesvägledare i undersökningen, oberoende av om de har en tjänst som 
utgår från riktmärket på 500 elever per heltidstjänst eller inte, upplever att tiden inte alltid räcker 
till för det arbete de önskar utföra. En av vägledarna som har flera små tjänster upplever ändå att 
det har fungerat relativt bra. En annan av vägledarna, som även hon har en liten tjänst, berättar 
om sin upplevelse av tjänsteomfattningen såhär: 

Jaa, hur jag upplever den [tjänsteomfattningen, mitt förtydligande], katastrofal! Det är ju en 
ganska tuff situation för det blir ju att om man vill göra ett bra jobb, och det vill man, så blir 
det att tiden inte räcker till. Så man får göra väldigt mycket hemifrån och då blir det att man 
sitter på kvällarna. Ofta blir det så. 

Den här studie- och yrkesvägledaren uttrycker ett starkt missnöje med sin arbetssituation och 
upplever att hon måste arbeta hemifrån för att kunna utföra ett, enligt henne, bra arbete. Liksom 
studievägledarna i Borhagens och Lovéns (1991) studie har även denna vägledare en hög 
ambitionsnivå, men upplever att tiden inte räcker till för att göra allt hon skulle önska att hon 
kunde göra. Den höga ambitionsnivån lyser också igenom hos de övriga vägledarna. Även de 
vägledare som har tjänster som utgår från riktmärket uttrycker att de mycket väl skulle kunna 
tänka sig att ha större tjänster på sina arbetsplatser. En av vägledarna uttrycket att det skulle 
kunna vara två vägledare anställda på arbetsplatsen och en annan berättar att hon ofta får arbeta 
över. I enkätstudien från Lärarnas Riksförbund (2011) framgår att fler än hälften av vägledarna 
upplevde att deras arbete påverkar deras fritid negativt. När vägledarna i denna studie berättar 
att de arbetar över eller är tvungna att slutföra sitt arbete hemifrån utgår jag från att även deras 
fritid, på ett liknande sätt, påverkas negativt. 

Samtliga vägledare, även de som har tjänster som utgår från riktmärket, upplever alltså att deras 
tjänster skulle kunna vara större. Vägledarna som har små tjänster upplever att det skulle bli stor 
skillnad om deras tjänst utgick från riktmärket. Då skulle de ha mer tid för eleverna och kunna 
hjälpa och stötta de elever som ska börja på introduktionsprogram mycket mer. Vägledarna som 
har små tjänster upplever också att de skulle kunna arbeta mer med att bygga relationer vilket de 
idag inte känner att de har tillräckligt med tid för att göra. Vägledarna som har tjänster som 
utgår från riktmärket upplever att fördelarna med detta är att de då kan starta 
vägledningsprocessen tidigare. När eleverna börjar i år nio har de redan vissa förkunskaper 
eftersom vägledarna har varit inne i deras klasser och informerat dem redan i år åtta. En av 
vägledarna som har en tjänst som utgår från riktmärket upplever att tjänsteomfattningen är 
ganska bra som den är just nu, men upplever att det finns mer som hon skulle kunna göra om 
möjligheten fanns: 
 

Som jobbet ser ut just nu, med arbetsplanen som vi har just nu och avtalen vi har just nu så 
tycker jag att, ja, det är inte helt fel. Men jag skulle också kunna tänka såhär att jag har en 
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önskan att lägga fokus redan i årskurs åtta istället för att lägga fokus på årskurs nio. Om vi 
säger att jag har klassinformationerna redan i åttan istället för nian, vi förskjuter det ett år 
tidigare. Klassinformationer, det jag gör i åttan idag, det gör jag i sjuan. Det jag gör i nian 
idag med enskilda samtal det gör jag i åttan. Sen i nian då får jag ännu mer tid att jobba 
med dem som behöver längre tid att komma fram.       

 
Denna vägledare upplever att riktmärket är relativt bra, men att hon skulle vilja starta 
vägledningsprocessen ännu tidigare. Om hon hade möjlighet att starta processen redan i år sju 
skulle hon ha mer tid över för dem som behöver mer hjälp och stöd i år nio. Även vägledarna i 
Lovéns (2000) studie önskade att de kunde starta vägledningsprocessen tidigare, men hade på 
grund av tidsbrist ingen möjlighet att göra detta.  
 
De vägledare som har stora tjänster var båda två med i skolans elevhälsoteam, något som de 
vägledare som har tjänster som ligger under riktmärket inte hade möjlighet att vara. De 
vägledare som är med i elevhälsoteamet upplever detta som positivt och de som inte är med 
önskar att de hade möjlighet att vara det.  Två av vägledarna berättar att de försöker påverka 
rektorerna på sina skolor att köpa större tjänster, en av dem berättar: 
 

Att man ändå är tydlig med att det är en brist att man tycker att det är hemskt [att tjänsten är 
under riktmärket] för det tycker jag ju på riktigt och att man är tydlig med det. Utan att för 
den sakens skull vara en gnällspik liksom. 

  
Det framgår under intervjun att den här vägledaren tycker att det är viktigt att vara tydlig inför 
både rektor, elever och föräldrar att det inte är bra med en tjänst som ligger under riktmärket. 
Samma vägledare tycker också att skolorna borde använda vägledning som ett sätt att locka fler 
elever till skolan: 
 

Jag tycker att det är märkligt att man inte använder studievägledning som en grej att visa att 
det är en bra skola, ’vi har en studievägledare här på si och så många procent’ och att man 
använder det som någonting attraktivt liksom. 
 

Vägledaren tycker att man borde använda studie- och yrkesvägledning för att göra skolan mer 
attraktiv. Som tidigare nämnts har det visat sig både i denna studie och i tidigare studier 
(Borhagen och Lovén, 1991; Henrysson, 1994) att personal på skolan inte alltid vet vad studie- 
och yrkesvägledarens roll innebär, vilket möjligen är en anledning till att vägledare inte används 
som attraktionskraft.   
 
Avslutningsvis diskuterade samtliga respondenter i undersökningen huruvida 500 elever per 
heltidsarbetande vägledare är ett lämpligt riktmärke. Den intervjuade studie- och 
yrkesvägledarutbildaren berättar att när hon arbetade i skolan fanns ett riktmärke på 750 elever, 
vilket innebär att hon tycker att 500 elever är ett betydligt bättre riktmärke. Samtliga studie- och 
yrkesvägledare från Samlad vägledning som deltog i denna undersökning uttrycker att sättet att 
räkna ut tjänsternas storlek kan ifrågasättas. Hur tjänsterna istället skulle utformas är de dock 
inte säkra på. Ett förslag som samtliga respondenter nämnde var om man kan räkna ut 
tjänsternas storlek utifrån exempelvis elevernas socioekonomiska bakgrund.  
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5. Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att belysa hur studie- och yrkesvägledare beskriver 

tjänsteomfattningens inverkan på yrkesrollen. För att få reda på detta undersöktes tre 
forskningsfrågor. Nedan besvaras varje forskningsfråga för sig, och sedan görs en 
sammanfattning. 

5.1 Hur beskriver studie- och yrkesvägledare på grundskolor 
i Uppsala sin nuvarande tjänsteomfattning? 

Samtliga studie- och yrkesvägledare i denna studie, oavsett om de har tjänster som 
överensstämmer med riktmärket eller ej, uppvisar en önskan om att utföra mer i sitt arbete, men 
de upplever att tiden inte alltid räcker till för det de önskar göra. En av vägledarna som har en 
stor tjänst menar att det beror på var man lägger ribban. Att studie- och yrkesvägledare upplever 
att tiden inte räcker till för det arbete de vill utföra visar även Borhagen och Lovéns (1991) 
studie. Av detta kan jag dra slutsatsen att det är vanligt återkommande att studie- och 
yrkesvägledare upplever att deras tid inte alltid räcker för vad de önskar utföra i sitt arbete.  
 
Studie- och yrkesvägledarna diskuterade även om riktmärket på 500 elever per heltidsarbetande 
studie- och yrkesvägledare är ett bra sätt att räkna ut tjänsternas storlek på. Resultatet visar att 
vägledarna upplever att ett annat sätt vore att föredra, men hur tjänsternas storlek istället ska 
räknas ut var de osäkra på. Av detta drar jag slutsatsen att studie- och yrkesvägledarna skulle 
föredra att tjänsternas storlek beslutades utifrån andra kriterier än hur många elever som finns på 
skolan. En dialog mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan och Barn- och 
ungdomsnämnden kan möjligen bidra till att hitta ett alternativt och bättre mått på tjänsternas 
storlek som gynnar både eleverna och studie- och yrkesvägledarna.   

5.2  Hur beskriver studie- och yrkesvägledare på grundskolor 
i Uppsala sina möjligheter att leva upp till arbetsplanen? 

Under intervjuerna kom det fram att studie- och yrkesvägledarna som har tjänster som ligger 
under riktmärket har en reviderad form av arbetsplanen. Detta betyder att om en grundskola har 
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ett kontrakt med Samlad vägledning där vägledningen ska vara till för prioriterade elever i 
årskurs nio så utgår studie- och yrkesvägledarnas arbetsplan från detta. Detta innebär således att 
möjligheterna för studie- och yrkesvägledarna att leva upp till arbetsplanens mål inte påverkas 
av tjänsteomfattningen eftersom arbetsplanen anpassas till tjänstens storlek.  
 
Arbetsplanen har utarbetats av studie- och yrkesvägledarna inom Samlad vägledning själva och 
den upplevs som positiv av samtliga vägledare, den har också bidragit till att tydliggöra 
vägledarnas arbete.  I och med att vägledarna upplever att deras uppdrag blir tydligt tack vare 
arbetsplanen drar jag slutsatsen att denna arbetsplan bidrar till att stärka yrkesrollen.  

5.3 Hur beskriver studie- och yrkesvägledare sin yrkesroll? 

Oavsett tjänsteomfattning har studie- och yrkesvägledarna i denna studie liknande uppfattningar 
om sin yrkesroll. De upplever att det viktigaste uppdraget för en studie- och yrkesvägledare på 
grundskolan är att hjälpa eleverna att hitta sig själva, sina intressen och sina förmågor och att 
sedan, utifrån detta, hitta en utbildning som passar dem. Att vidga perspektiv ses också som en 
viktig del av yrkesrollen. Studien visar dock att några studie- och yrkesvägledare upplever att 
annan personal på skolan inte alltid vet vad studie- och yrkesvägledares arbete går ut på. Även 
tidigare studier av bland annat Borhagen och Lovén (1991) och Henrysson (1994) visar att 
lärare och skolledare upplever otydligheter kring vad studie- och yrkesvägledarrollen innebär.  
 
Granér (1994) och Angelöw och Jonsson (1990) menar att en yrkesroll skapas utifrån ett 
samspel mellan individens egna uppfattningar och andras förväntningar. Denna studie visar att 
några studie- och yrkesvägledare upplever ett glapp mellan deras egen bild av sitt yrke och den 
övriga personalens syn på yrket. Att några studie- och yrkesvägledare upplever detta medan 
andra inte gör det kan bero på den kultur som finns på skolan. Henrysson (1994) menar att 
lärares och, framförallt, skolledares attityder och syn på studie- och yrkesvägledning kan skapa 
en kultur på skolan där vägledningsarbetet antingen värdesätts eller inte tas tillvara. Studie- och 
yrkesvägledarutbildaren beskriver detta som att varje skola är ett eget socialt system som formas 
av de människor som finns på skolan. På grund av studie- och yrkesvägledarnas skilda 
upplevelser av hur skolan tar tillvara deras tjänster drar jag slutsatsen att olika kulturer kring 
studie- och yrkesvägledning råder på dessa skolor.     
 
En studie- och yrkesvägledare i studien påpekade, i samband med diskussionen om yrkesroll, att 
hon skulle önska att studie- och yrkesvägledning på skolor användes som attraktionskraft. Hon 
tycker att skolan borde locka till sig elever och föräldrar genom att visa att skolan har en stor 
studie- och yrkesvägledartjänst. Om skolorna började använda vägledarna som ett sätt att göra 
skolan attraktiv, som den här vägledaren föreslår, kanske det kunde öka studie- och 
yrkesvägledarrollens status. Sett ur en annan synvinkel kan anledningen till att vägledarna inte 
används som attraktionskraft vara att yrkesrollen upplevs som diffus både för personal på skola 
och även för människor utanför skolans värld. Den här studien har också, liksom tidigare studier 
(Borhagen och Lovén, 1991; Henrysson, 1994), visat att en anledning till att studie- och 
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yrkesvägledares yrkesroll uppfattas som otydlig kan vara att mål och innehåll för verksamheten 
är otydliga. Denna studie inleddes med ett citat från Skollagen som säger att elever ska ha 
”tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida 

utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses” (SFS 2010:800, 29§). I citatet framgår inte 
att det måste vara en studie- och yrkesvägledare som utför vägledningen. Att poängtera vikten 
av studie- och yrkesvägledning i både Läroplanen och Skollagen kan bidra till att stärka studie- 
och yrkesvägledares yrkesroll ytterligare.   

5.4 Avslutande kommentarer  

Studie- och yrkesvägledarnas syn på vad yrkesrollen innebär påverkas inte av deras 
tjänsteomfattning. Samtliga vägledare hade likartade uppfattningar om vad deras viktigaste 
uppdrag är, nämligen att hjälpa eleverna att finna vägar som passar dem utefter deras 
förutsättningar och intressen. Vad som däremot påverkas av tjänsteomfattningen är vad 
vägledarna har möjlighet att göra i sitt arbete. De vägledare som har tjänster som utgår från 
riktmärket startar elevernas valprocess i år åtta vilket gör att eleverna är mentalt förberedda när 
de börjar år nio och ska göra sina val inför gymnasieskolan. Vägledarna i denna studie som har 
mindre tjänster än riktmärket rekommenderar ges inte denna möjlighet, och har heller inte 
möjlighet att erbjuda alla elever i år nio ett vägledningssamtal. I slutänden leder detta till att 
eleverna på grundskolorna i Uppsala kommun inte ges samma förutsättningar att fatta väl 
underbyggda val. Att eleverna inte ges samma möjligheter beror på att skolorna köper olika 
stora tjänster och så många som 79 procent av de kommunala grundskolorna köper tjänster som 
ligger under riktmärket.   
 
Den här studien har också belyst rektorernas vikt för studie- och yrkesvägledningsarbetet. 
Utbildaren menade att studie- och yrkesvägledare tillsammans med rektorer bär ansvaret för att 
yrkesrollen uppfattas tydligt av övrig personal på skolan. Utöver detta visar Henryssons (1994) 
studie att rektor och skolledning har betydelse för den kultur som skapas kring studie- och 
yrkesvägledning. Med tanke på rektorernas vikt för både förståelsen av studie- och 
yrkesvägledares roll på skolan och den kultur som skapas kring studie- och yrkesvägledning bör 
studie- och yrkesvägledning vara en del av rektorsutbildningen för att rektorerna ska få en 
förståelse för ”vad man ska ha den här människan till”.  
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6. Diskussion 

I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring de resultat som funnits i studien samt den 
metod som användes. Avslutningsvis riktas blickarna framåt och jag ger förslag på vidare 
forskning i området.   

6.1 Resultat 

Bakgrunden till denna studie ligger i en pågående debatt i Uppsala kommun kring studie- och 
yrkesvägledares tjänsteomfattning på grundskolan. Debatten har framförallt berört 
likvärdigheten i studie- och yrkesvägledning ur elevernas perspektiv och hur likvärdigheten 
påverkar elevernas förutsättningar att göra väl underbyggda val. Jag valde dock att fokusera på 
studie- och yrkesvägledarna och hur tjänsteomfattningen påverkar deras yrkesroll vilket den 
pågående debatten inte berört.   
   
Jag anser att denna studie har tillfört en ökad förståelse för vilka konsekvenser arbetets 
utformning kan ha för studie- och yrkesvägledares möjligheter att utöva sin yrkesroll. Tidigare 
studier har visat att studie- och yrkesvägledares yrkesroll har uppfattats som diffus av andra 
yrkesgrupper. Även denna studie ger bilden av att lärare och rektorer ibland har en otydlig bild 
av studie- och yrkesvägledarrollen. Vad den här studien tillför är dock att den belyser att studie- 
och yrkesvägledarna själva har en tydlig uppfattning av vad deras arbete syftar till att uppnå. 
Vad de i praktiken har möjlighet att utföra påverkas dock av yttre faktorer, såsom omfattningen 
av deras tjänst. 
 
En styrka i studien ligger i att jag, förutom studie- och yrkesvägledare, även intervjuade en 
studie- och yrkesvägledarutbildare med lång erfarenhet av yrket. Detta gav studien både ett 
övergripande makroperspektiv över studie- och yrkesvägledares yrkesroll och ett mer detaljerat 
mikroperspektiv över studie- och yrkesvägledares unika upplevelser av tjänsteomfattningen i 
Uppsala kommun.  
 
Under arbetets gång framgick att skolornas olika kultur kring studie- och yrkesvägledning 
påverkar vägledarnas arbete. I denna studie belystes dock bara vägledarnas perspektiv på vilken 
kultur som råder på skolan. Att inte ha intervjuat annan personal på skolan kan ses som 
begränsning för undersökningen. Att även intervjua lärare och rektorer hade gett en djupare bild 
av den kultur som finns. Även den övriga personalens förväntningar på studie- och 
yrkesvägledares yrkesroll belystes endast ur vägledarnas perspektiv. Intervjuer med lärare och 
rektorer skulle kunnat bekräfta eller dementera den syn som vägledarna ger av situationen.      
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6.2 Metod  

I studien genomfördes en kvalitativ intervjuundersökning för att belysa unika uppfattningar som 
finns hos några studie- och yrkesvägledare i Uppsala kommun angående tjänsteomfattning och 
yrkesroll. Avsikten var inte att göra en mätning av studie- och yrkesvägledares generella 
upplevelser utan istället att försöka tolka vägledarnas upplevelse. Med en kvantitativ metod 
hade studien inte fått det djup som eftersträvades.  
 
Intervjuerna i denna studie genomfördes med öppna frågor och utgick från olika teman som 
respondenterna fritt fick resonera kring. Denna metod valdes för att inte styra intervjuerna allt 
för mycket. Detta resulterade i att det kring vissa frågor var svårt att göra jämförelser mellan 
respondenternas svar. En enkätstudie eller en mer strukturerad intervju kunde ha underlättat 
jämförelser av svaren. Jag anser dock att detta sätt att intervjua respondenterna berikat studien 
med unika upplevelser och tankar. Trots att jag försökt förhålla mig neural under intervjuerna är 
jag medveten om att instinktiva ordval eller förväntningar kan ha påverkat deltagarna i deras 
svar.   
 
I och med att endast fyra studie- och yrkesvägledare intervjuades kan jag i studien inte dra några 
generella slutsatser, detta var dock aldrig avsikten med studien. För att dra generella slutsatser 
hade fler vägledare behövt intervjuas men inte ens då kan man vara säker på att samma resultat 
skulle uppnås två gånger om. Individers unika åsikter kring ett ämne kan variera från tid till tid 
och är beroende av en kontext. Detta innebär att om samma vägledare intervjuas om ett år är det 
inte självklart att deras bild av tjänsteomfattning och yrkesroll är densamma.  
 

6.3 Framtid 

Under tolkningen av resultaten i denna undersökning framgick att skolkultur har inverkan på 
vad studie- och yrkesvägledarna kan utföra i sitt arbete. I denna studie fanns dock inget 
utrymme att undersöka detta djupare. Det skulle vara intressant för framtida forskning att 
undersöka kopplingen mellan skolkultur och tjänsteomfattning i Uppsala kommun. Är ekonomi 
den enda orsaken till att rektorer vid olika grundskolor köper olika stora tjänster från Samlad 

vägledning eller har rektorernas och skolans inställning till studie- och yrkesvägledning också 
betydelse? Det skulle också vara intressant att på ett mer ingående sätt studera skolkulturens 
inverkan på studie- och yrkesvägledares arbete.   
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Bilaga 1   

 

Följebrev 

Uppsala 17 mars 2013 
 
Hej, 
 
jag går sista terminen på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms Universitet och 
ska nu göra mitt examensarbete. Som ni säkert känner till pågår det en debatt om 
tjänsteomfattningen för studie- och yrkesvägledare på grundskolan i Uppsala. På gymnasiet 
finns ett riktmärke på femhundra elever per heltidsarbetande studie- och yrkesvägledare, men 
detta riktmärke tillämpas ännu inte av alla grundskolor. Målet med mitt examensarbete är därför 
att undersöka studie- och yrkesvägledningen på grundskolan för att se: hur studie- och 

yrkesvägledare beskriver tjänsteomfattningens inverkan på yrkesrollen. Jag skickar detta brev 
till dig med förhoppningen att du vill ställa upp på en intervju för detta examensarbete. 
 

Intervjun beräknas ta ungefär 45 minuter och kommer att genomföras vecka 16 och 17. Ditt 
deltagande är självklart frivilligt.  
 
Intervjun kommer att spelas in för att underlätta bearbetningen av materialet, men ingen 
obehörig kommer att få tillgång till materialet. Alla intervjusvar kommer att behandlas anonymt 
i uppsatsen, namn på skola och vägledare kommer att fingeras. Svaren från intervjun kommer 
inte att användas i annat syfte än examensarbetet. Efter godkänt examensarbete kommer 
inspelningarna och transkriberingarna att förstöras. 
Din eventuella medverkan uppskattas stort! 
 
Med vänliga hälsningar 
Annie Sörhammar 
Tel: 
E-post: 
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Bilaga 2 

 
Intervjumall för studie- och yrkesvägledare 

 

Tema 1 arbetstid (tjänsteomfattning) – Hur upplever du den arbetstid du har idag? 

 

Är tiden på skolan tillräcklig? 
Vad skulle det innebära för dig om din tjänst utgick från exempelvis 500 elever per 
heltidstjänst? 
 
Tema 2 yrkesroll - Hur skulle du beskriva din yrkesroll? 

 

Vilka förväntningar upplever du att skolan har på dig? 
Vilket är ditt viktigaste uppdrag anser du? 
 

Tema 3 arbetsplan - Hur arbetar du med arbetsplanen? 

 

Hur prioriterar du arbetsuppgifterna? 
Hur skulle du arbeta med arbetsplanen om din tjänst utgick från exempelvis 500 elever per 
heltidstjänst? 
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Bilaga 3 
 

Intervjumall för studie- och yrkesvägledarutbildaren 

 

Hur skulle du beskriva studie- och yrkesvägledares yrkesroll? 

Hur kommer det sig, tror du, att studie- och yrkesvägledares yrkesroll uppfattas som diffus? 

Vems ansvar är det att göra rollen tydligare? 

Vad kan man göra för att rollen ska bli mer tydlig? 
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