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Sammanfattning 

 

Att studera på vuxenutbildningen kan innebära att du som studerande inte har möjlighet närvara 

fysiskt för vägledning på skolan. Orsaken kan exempelvis vara att du som studerande inte bor 

nära skolan, du arbetar eller har någon diagnos (exempelvis social fobi).  Syftet i studien är att 

undersöka vilken typ av kommunikativa medel som erbjuds sådana studerande. Examensarbetet 

är en kvantitativ studie, där 26 enkäter skickades via e-post till studie- och yrkesvägledarna hos 

utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen. Resultatet visar att 18 utbildningsanordnare av 

22 erbjuder vägledning för dessa studerande, samt att det finns variation i de kommunikativa 

medel som används för vägledning. Den webbaserade vägledningen visade sig vara begränsad, 

endast tre av 18 respondenter svarade att de använde Facebook och kamera/videosamtal (som 

exempelvis Skype eller Adobe Connect). Ett konstaterande är att vägledning erbjuds främst via 

e-post och via telefon till största delen av de flesta av de svarande utbildningsanordnarna, men 

att kommunikativt webbaserade medel (som Chat, Facebook och Skype) för vägledning inte 

används i så stor utsträckning. Att vägleda på annat sätt än fysiskt på plats, är en möjlighet för 

fler studerande att få vägledning. Vägledning kan ge bra karriärval, vilket i sin tur kan minska 

avhopp och därmed också öka anställningsbarheten.  Med teknikens frammarsch och 

vägledningens utveckling så kanske vägledning via kommunikativa webbaserade medel kan 

vara något som alla studerande kan få tillgång till i framtiden. Slutsatsen som dragits är, att 

orsakerna till att studerande inte har vägledning, hur distansvägledningen sker samt när den sker 

– varierar kraftigt.  
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Abstract 

The study of adult education can mean that you as a student is unable to attend physically for 

guidance at school. The reason could be that you as students do not live near the school, you 

work or have a diagnosis (eg, social phobia). The purpose of this study is to examine the nature 

of communicative resources offered to students. The thesis is a quantitative study, where 26 

questionnaires sent by email to the academic and professional counselors with training in adult 

education. The results show that 18 out of 22 education providers offering guidance to these 

students, and that there is variation in the communicative means used for guidance. The web-

based guidance proved to be limited; only three out of 18 respondents said they used Facebook, 

and camera / video calls (such as Skype or Adobe Connect). A finding is that the guidance 

offered primarily via email and over the phone for the most part by most of the respondents the 

training, but that communicative web-based resources (like Chat, Facebook and Skype) for 

guidance is not used as much. To guide other than physically in place, is an opportunity for 

more students to get guidance. Guidance can provide good career choice, which in turn could 

reduce early and therefore increase employability. With technology advancing and guidance 

development, perhaps guidance via the web-based communication medium can be something 

that all students can have access to in the future. The conclusion drawn is that the reasons why 

students do not have guidance, how remote guidance occurs and when it occurs - varies widely. 
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1. Inledning 

På gymnasial nivå inom vuxenutbildningen, finns möjligheten för de studerande att välja 

distansstudier. Att studera på distans öppnar nya dörrar för den studerande som vill läsa en 

utbildning eller kurs utan att behöva flytta, eller att behöva säga upp sig från sitt nuvarande 

arbete. För att studera på distans behöver den studerande en dator med internetuppkoppling och 

utbildningsanordnarna har olika läroplattformar där utbildningen eller kursen bedrivs i text, bild 

och i virtuella klassrum. Som studerande väljer du själv när du vill studera (dag som natt) samt 

var du vill studera (exempelvis hemma, utomlands eller på ett café). Att studera på distans 

betyder att studera på eget ansvar. En del kurser är också helt webbaserade, vilket betyder att 

den som studerar aldrig behöver resa till skolan, varken vid kursstart eller till examinationer. De 

studerande som väljer denna studieform kan ha en diagnos av något slag (exempelvis social 

fobi), bo eller vistas utomlands, arbetar eller har svårt att ta sig till en skola. För kalenderåret 

2011 rapporterade Skolverket att 32 975
1
 elever var distansstuderande på gymnasial nivå dvs. de 

hade ”ej schemalagd undervisning”.  

Utbudet av utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen är stort, och en del av dessa har inte 

någon fysisk skola att gå till, utan allt sker i stort sett på distans, via internet eller någon annan 

kommunikationskanal.  Enligt Skolverkets hemsida fanns det i Sverige totalt 319 olika 

utbildningsanordnare hösten 2011
2
. Vid samma tidpunkt fanns det 165 207 personer som 

studerande på gymnasialnivå hos vuxenutbildningen i Sverige
3
. Det blir i genomsnitt 621 

studerande att vägleda per utbildningsanordnare.   

 

Vilka är då orsakerna till att de studerande inte får tillgång vägledning? Bristen i förståelse vad 

vägledning är och vad vägledning kan erbjuda, kan vara en orsak. Lundahl (2010) skriver att 

studerande har bristande kunskap om vad vägledning kan erbjuda. De studerande vet inte vilken 

typ av hjälp de kan få av en vägledare. Även Lindberg
4
 tar upp detta i ”Vilsenhet bland vuxna” i 

artikeln ”Mia vägleder på distans” av Vuxnas lärande. Lindberg, som är vägledare, berättar att 

hon sett att många människor inte kan etablera en vägledningskontakt, eftersom de befinner sig 

utanför systemen eller inte vet vem de ska kontakta för frågor. Lindberg menar, att trots att 

kommunen satsat på att nå ut till människor, tycks det vara svårt att hitta korrekt information. 

 

Studie- och yrkesvägledning kan utgöra en viktig roll för den studerande vid val för fortsatta 

studier eller yrke. Finns tillgång till vägledning på vuxenutbildningen för de som inte har 

möjlighet närvara fysisk på en skola?  Hur sker vägledning för de som inte har möjligheten att 

närvara på plats? Saknas? Det borde kunna vara rimligt att de som ger distanskurser särskilt 

beaktat frågan. 

I Skollagen (2010:800) står det att elever ska ha tillgång till vägledning. Det står inget i lagen 

om hur vägledningen ska ske, eller var.  

1.1 Val av problemområde 

Vägledning på distans öppnar nya möjligheter till hjälp, och kanske till fler personer. Utifrån 

Skollagen (2010:800) frågar jag mig hur studie- och yrkesvägledning sker för de personer, som 

                                                      
1
 Skolverket, http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4295/2.4296, 2013-05-22 

2
 Skolverket, http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/snabbfakta-1.120821, 2013-

03-14 

3
 Skolverket, http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/snabbfakta-1.120821, 2013-

03-14 

4
 Mia vägledar på distans, Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande 

http://www.nordvux.net/object/12021/miavaglederpadistans.htm , 2013-03-14 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4295/2.4296
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/snabbfakta-1.120821
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/snabbfakta-1.120821
http://www.nordvux.net/object/12021/miavaglederpadistans.htm
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av någon orsak inte fysiskt kan komma till vägledarna, kanske på ett allsidigt sätt så att den 

passar olika studerandeformer.  

En av mina erfarenheter från min praktikperiod var vägledning med studerande som hade en 

diagnos av något slag. En diagnos var social fobi. För studerande med social fobi kan 

vägledning via annat sätt än på plats i skolan, exempelvis via webbaserade medel eller mötas 

fysisk i en annan miljö, underlätta vägledningen.   

En stor orsak till varför alla studerande ska erbjudas möjlighet till vägledning är det som 

Hodkinsson (2008) beskriver som en grundteori i vägledning, nämligen att bra karriärval 

minskar avhopp. Minskat avhopp kan leda till fortsatt längre studier som i sin tur ökar 

anställningsbarheten.  

Statistiken från Skolverket
5
 talar sitt tydliga språk – de gymnasiala kurserna hos 

vuxenutbildningen har under 2006-2011 ökat, varje år. Detta gäller även distanskurserna. 

Ökningen betyder att det blir flera studerande, och med flera studerande så ökar också behovet 

att de studerande ska kunna erbjudas att, få tillgång till vägledning, oavsett hur vägledningen 

sker (på plats eller via något kommutativt medel).   

 

Att vägleda på annat sätt än fysiskt på plats, är en möjlighet som fler studie- och yrkesvägledare 

torde se vikten av. Att vägleda ”ansikte mot ansikte” alternativt via distans beskrivs av Tait 

(1999). I den artikeln beskriver han att det är en hel del frågor som måste tas i beaktande när det 

kommer ny teknik för studie- och yrkesvägledning. En viktig del som Tait tar upp är att med ny 

teknik förändras vägledningsprocessen, vilket erbjuder nya möjligheter men det kommer också 

upp nya typer av svårigheter.  

1.2 Förförståelse 

Under de tre praktikperioder som jag har haft under min utbildning, har det framkommit att 

vägledning inte erbjuds till alla de studerande som inte har möjlighet att närvara fysiskt på plats.  

Detta har främst visat sig för de studerande som läser på gymnasial nivå hos vuxenutbildningen. 

Vägledning sker vanligast genom det personliga mötet, på plats hos studie- och 

yrkesvägledaren. Lindh (1988) menar, att i ett samtal är effektiv kommunikation att förstå 

varandra. Lindh menar också att i vägledningen är språket viktigt. Vårt icke-verbala språk, 

såsom tonfall, röstläge, kroppshållning och närhet i rummet har kanske svårt och kan även inte 

yttra sig, när vägledningen sker via sms eller e-post. Sker vägledningen via Skype eller Adobe 

Connect (se förklaring under 2.6 Kommunikativa webbaserade medel) via internet, så kan 

mycket av våra icke-verbala språk visa sig, eftersom detta sker med hjälp av kamera med bild 

och ljud.  

Att ha möjligheten att ha vägledning på annat sätt än att fysiskt komma till en plats, öppnar 

möjligheten att få sin vägledning som de har rätt till enligt skollagen.  

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka distansvägledningens former och grunder (vid vuxenutbildningen i 

Stockholms stad).  

1.4 Forskningsfrågor 

Mina forskningsfrågor är:  

o Vilken sorts vägledning erbjuds på distans?  

                                                      
5
 Skolverket, http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4295/2.4296, 2013-05-22 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4295/2.4296
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o När sker distansvägledning?  

o Om distansvägledning inte erbjuds, vilka är då orsakerna till detta?  

1.5 Avgränsningar 

De åsikter som de studerande inom kommunal vuxenutbildning i Stockholm stad har, kommer 

inte att belysas i denna studie.  

1.6  Begrepp 

Vuxenutbildning eller kommunal vuxenutbildning är enligt skollagen (2010:800) utbildning på 

gymnasial nivå som motsvarar utbildning i gymnasieskolan för vuxna.  

 

Respondenter/Respondent är en person, som enligt Johannessen & Tufte (2010), fyllt i svaren i 

frågeformulären 

 

Studie- och yrkesvägledare/Vägledare är en person som tagit examen på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet på universitetet. På vissa delar i texten förekommer benämningen 

”syv”.  

 

Studie- och yrkesvägledning/Vägledning är enligt Lindh (1997) menar med snäv och vid 

bemärkelse. Vid bemärkelse är allt som görs för att stödja en persons val. Personlig vägledning, 

enskilt eller i grupp, är det som kallas för snäv bemärkelse. Snäv vägledning kan vara att 

vägledning kan ges via personliga möten, telefon, chatt eller e-post.  

 

Utbildningsanordnare är enligt skollagen (2010:800) 23 kap, enskild fysisk eller juridisk person 

som kommunerna har överlämnat att utföra uppgifter om utbildning hos (entreprenad). 

 

Distansvägledning menas vägledning på annan fysisk plats samt via kommunikativa medel eller 

kommunikativa webbaserade medel i förhållande till utbildningsplatsen och inte i förhållande 

till studerande.  
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2. Bakgrund 

Under detta avsnitt redogörs för vad kommunal vuxenutbildning är, vad studie- och 

yrkesvägledning är, tillgång till vägledning, utbildningsanordnare, vägledningsmodeller samt 

kommunikativa webbaserade medel är. 

 

Följande sökmotorer har använts i studien: 

www.google.se, www.uppsats.se, www.skolverket.se, www.sub.su.se  

 

Sökorden som använts är bland annat: vägledning, alternativ vägledning, kommunikation, 

distans, webbaserad vägledning, kommunal vuxenutbildning, utbildningsanordnare, social fobi 

och diagnos  

  

De engelska sökord som använts är bland annat: Guidance counselor, counselling at a distance, 

internet-based guidance, online counselling 

 

2.1 Kommunal vuxenutbildning 

Kommunal vuxenutbildning regleras av Skollagen (2010:800) kap 20 samt förordning om 

vuxenutbildning (2011:1108).  Vuxenutbildningens syfte enligt skollagen kap 20 §4 är:  
Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att 

delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. 

 

Utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som 

utbildningen i gymnasieskolan ska ge. 
 

Inom kommunal vuxenutbildning finns det således två nivåer som är:  

o Grundläggande nivå, som har sin motsvarighet till grundskolan 

o Gymnasial nivå, som har sin motsvarighet till gymnasieskolan 

 

Den kommunala vuxenutbildningen tillhandahålls av kommunerna, vilket i anges i skollagen 

(2010:800) 20 kap §3. 

 

En prioritering görs vid anmälan till kurs eller utbildning, och den som har fått minst utbildning 

prioriteras högst. Behörig för att läsa vuxenutbildning är den som från och med andra 

kalenderhalvåret, det år du fyller 20 år (Skollagen 2010:800, kap 20 §20). 

 

De tre främsta målen att läsa hos vuxenutbildningen enligt en studie
6
 som gjorts upp uppdrag av 

vuxenutbildningen i Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad, på att; 

o skaffa sig behörighet till högskolan 

o skaffa sig en yrkesutbildning 

o få utveckla sig själv (personlig utveckling) 

2.2 Studie- och yrkesvägledning 

Historiskt sätt, så har studie- och yrkesvägledning rötter sedan 1400 talet, enligt Zytowski i 

Brown, red (2002). Då valde man ett yrke som varade hela livet. Idag är det annorlunda. Idag 

kan du under din livstid ha haft flera yrken.  Lundahl (2010) menar att idag är karriärvägledning 

ett mera vanligt förekommande ord, och att det syftar på att ge stöd till de personer som vill 

                                                      
6
Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad, Malmö Stad och Stockholm stad, 

http://www.splitvisionresearch.se/dokument/Effekter_av_Vuxenutbildning_gemensam_2009.pdf , 

2013-05-22 

http://www.google.se/
http://www.uppsats.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.sub.su.se/
http://www.splitvisionresearch.se/dokument/Effekter_av_Vuxenutbildning_gemensam_2009.pdf
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utveckla sin karriär. I Sverige etablerades studie- och yrkesvägledningen på allvar efter 

efterkrigstiden samt under 1950-1960 talet enligt Nilsson i Lundahl, red (2010).  

 

Vilka konsekvenser får vägledningen inom vuxenutbildningen om inte alla kan få tillgång till 

den? Enligt Lidström i Lundahl, red (2010) har vägen mellan skola och arbete blivit både längre 

och mera komplicerade. Detta har att göra med att det tar längre tid att utbilda sig samt att 

konjunkturerna skiftar (Lundahl, 2010).  En möjlig effekt av att studerande inte får vägledning, 

som kan jämföras med grundskolan, kan bli att avhopp och programbyte görs
7
. 

 

Vägledning inom vuxenutbildningen har, enligt regeringspropositionen (2009/10:165) en dubbel 

funktion. Dessa dubbla funktioner är att: 

o vägleda de studerande som redan studerar 

o vägleda de personer som är blivande studerande  

 

En orsak till varför de studerande inte väljer vägledning kan vara att de har någon diagnos av 

något slag. En typ av diagnos kan vara exempelvis social fobi. Tait (1999) beskriver att 

anonymiteten kan fås genom kommunikativa medel, som exempelvis elektronisk konferens, och 

på så sätt känner individen en sorts befrielse av den sociala påtryckning som samhället kan ha 

för den individen.  

 

Tidbrist kan ses som något som vi människor har i en värld då mycket förändras och allt sker i 

allt snabbare takt. Allvin m.fl. red (2011) beskriver hur arbetssituationen såg ut i Sverige under 

1990- talet. Under denna period skruvades arbetstempot upp, många ”gick in i väggen” och det 

fanns obalans mellan individen och dennes miljö. Även i dagens samhälle är arbetstempot högt 

och stressfaktorn finns där för många individer.  

 

En annan orsak till att studerande inte får tillgång till vägledning är för att de studerande helt 

enkelt inte vill bli vägledda. Lundahl (2010) tar upp vad påtvingade brytpunkter betyder för 

människor. En påtvingad brytpunkt kan vara arbetslöshet. De individer som står inför en 

påtvingad brytpunkt, kan känna mindre handlingsutrymme än den individ som agerar på eget 

initiativ (som exempelvis börjar studera och lämnar sitt arbete).   

 

2.3 Tillgång till vägledning 

I Sverige har kommunerna rätt enligt Skollagen (2010:800) 23 kap § 1 och § 2, att skriva avtal 

om utbildning samt lämna över detta på entreprenad (dvs. via utbildningsanordnare) gällande 

kurser på gymnasial nivå. 

 

I samband med att den nya skollagen kom 2010 så kom en ny formulering som var att elever 

ska ha tillgång till vägledning.  Det uppmärksammades då, i regeringspropositionen 

2009/10:165p, att den nya formuleringen ”ska ha tillgång till” inte betyder att det behöver 

finnas en vägledare på plats på skolenheten, utan kravet är att det ska finnas och det är 

huvudmannens ansvar att se till att tillgången finns. Detta kan tolkas, enligt min mening, som att 

utbildningsanordnare inte behöver ha en vägledare på plats, utan bara ha tillgång till en.  

 

Att elever ska ha tillgång till vägledning, måste då, enligt min mening, betyda att vägledning 

inte behöver ske fysiskt på plats. Detta är något som tas upp i artikeln ”Mia vägleder på 

distans”
8
 av Nordiskt nätverk för Vuxnas lärande. Artikeln beskriver hur Lindberg, studie- och 

yrkesvägledare, utvecklar metoder för att ha vägledning på distans. Hon har bl.a. väglett via e-

post.  Lindberg (2003) har också skrivit en rapport för Nätuniversitetet, där hon bl.a. ställer 

                                                      
7
 Lärarnas Riskförbund, http://mb.cision.com/Public/421/9375532/b16e7f7cf5a9aa59.pdf, 2013-

03-14 

8
 Mia vägleder på distans. Nordiskt närverk för vuxnas lärarande 

http://www.nordvux.net/object/12021/miavaglederpadistans.htm, 2013-03-14 

http://mb.cision.com/Public/421/9375532/b16e7f7cf5a9aa59.pdf
http://www.nordvux.net/object/12021/miavaglederpadistans.htm
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frågan om vi kan utveckla enskilda samtal via videokonferens – vilket då gör så att samtalen i 

hög grad liknar det ”traditionella” vägledningssamtalet.  

 

Backman & Wetterlund (2010) beskriver i sitt examensarbete, hur webbaserad vägledning 

beskrivs och hur vägledarna använder dem. De kom fram till att den webbaserade vägledningen 

är ett komplement till den traditionella vägledningen och att den lämpas bra i informations syfte. 

Deras resultat visade på att den webbaserade vägledningen användes på olika sätt och i olika 

stor utsträckning. En nackdel med webbaserad vägledning var att kommunikationen kan bli 

lidande via internet, samt att det kan bli mindre personligt än om vägledningen skedde mera 

”traditionellt”. Det positiva som kom fram var att den webbaserade vägledningen var mycket 

effektiv när det gällde informationsmöjligheterna samt att en större målgrupp kunde nås då 

vägledarna blev mera tillgängliga. Webbaserad vägledning är också något som Bohlin & 

Jonsson (2010) tar upp i sin kandidat uppsats. De har undersökt vägledning via internet. De kom 

fram till att webbaserad vägledning ses som en arbetsmetod av både vägledare och elever. De, 

liksom Backman & Wetterlund (2010) kom också fram till att en möjlighet med att ha 

webbaserad vägledning, är den är ett bra komplement till den traditionella vägledningen. Den 

webbaserade vägledningen sågs som ett verktyg som förstärker den traditionella vägledningen. 

Begräsningarna som de fann med vägledning via nätet, var att risken för missförstånd ökar 

mellan vägledare och elev när kommunikationen sker via internet.  

 

En annan form av ”tillgång” kan vara via e-post. Om vägledning via e-post är vägledning eller 

information är något som Florin & Svensson (2006) beskriver i sitt examensarbete. Deras 

resultat visade att skillnaderna var tydliga när det gällde huruvida relationen via e-post mellan 

vägledare och klient är god eller inte. Det icke-verbala var en fråga som kom upp till debatt. 

Resultatet visade att vissa vägledare tyckte att de kunde tyda det icke-verbala via e-post, men då 

genom att ”läsa mellan raderna” medans andra vägledare såg mera problem med det icke-

verbala. En nackdel med vägledning via e-post som påtalades var att det kan ta lång tid, samtalet 

kan bli fyrkantigt samt att det blir mera informationsinriktad än som ett vägledningssamtal. 

Både Backman & Wetterlund (2010) samt Bohlin & Jonsson (2010), kom fram till att den 

webbaserade vägledningen sågs som ett komplement till den traditionella. Detta fann även 

Florin & Svensson (2006), att vägledning via e-post sågs som ett komplement till den 

traditionella vägledningen.  

 

Om vägledning är information eller inte, är också något som Karlsson (2010) beskriver i sitt 

examensarbete om en studie- och yrkesvägledares arbetsuppgifter. Karlsson fann, att det fanns 

fyra grupper av arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledarna utförde. Dessa var: 

individuella arbetsuppgifter (exempelvis information om utbildningar), officiella arbetsuppgifter 

(de uppgifter som riktar sig utåt, exempelvis föräldramöten, gymnasiemässa), kollektiva 

arbetsuppgifter (exempelvis skolkonferenser, arbetslag, mentorsstöd) samt administrativa 

arbetsuppgifter (exempelvis hantering av informationsmaterial, hantera elever som börjar eller 

slutar skolan). Att ge information om utbildningar, yrken och framtiden var något som 

intervjupersonerna menade var vägledning.  

 

Offer & Samson Jr (1999) beskriver i sin artikel om innehållets kvalité samt användningen av 

informations – och kommunikationsteknik inom vägledning. De menar att själva ordet 

”vägledning” är samlingsnamnet på alla de åtgärder som krävs och som stödjer en person i 

dennes beslutsprocess. Information är en sådan aktivitet. Något som ibid. också tar upp, är att 

vägledning via e-post, textkommunikation via internet (Chat) samt video/kamerasamtal i vissa 

fall kan vara första steget till en ”ansikte-mot-ansikte” kontakt. Så småningom kan exempelvis 

videokonferens via internet användas för vägledning till de personer som bor på avlägsna 

platser.   

 

Tillgång till vägledning kan också bero på hur mycket tid som avsätts för vägledning samt hur 

mycket tid som studie- och yrkesvägledarna har till förfogande. Torbrand (2009) tar upp hur 

studie- och yrkesvägledare beskriver sina arbetsuppgifter vid fristående gymnasieskolor. Hon 

kom fram till att de ofta hade kombinerade tjänster samt andra uppgifter som inte enbart 

tillhörde studie- och yrkesvägledningen. Tiden avsatt för vägledning var olika mycket samt att 

de själva var tillgängliga i olika mycket tid.  
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2.4 Utbildningsanordnare  

Inom skolväsendet anordnas utbildning av kommuner, landsting och staten. En kommun räknas 

som offentlig huvudman. Utöver dessa offentliga huvudmän kan även enskilda aktörer 

godkännas som huvudmän för utbildning. Enligt skollagen (2010:800) 23 kap kan kommunerna 

överlämna utbildningen på entreprenad. I praktiken betyder detta att kommunerna skriver avtal 

med en eller flera utbildningsanordnare.  

 

Som medborgare i Stockholm stad
9
, har du 49 utbildningsanordnare att välja mellan.  Exempel 

på dessa anordnare är Didaktus utbildningar AB, Hermods Vuxenutbildning, Ultra - JB 

kompetens och Lernia utbildning AB. 

2.5 Vägledningsmodeller 

Inom studie- och yrkesvägledning följer vägledaren oftast någon form av modell för vägledning 

inom det professionella samtalet. Att arbeta som vägledare kräver flexibilitet då de studerandes 

behov är olika (Lindh, 1997). Enligt Lindh gäller det för vägledaren att hitta den eller de 

vägledningsmodeller som passar bäst till det problem som den studerande har.  Hon menar att 

vägledaren tillsammans med den studerande utreder och klargör situationen, för att sedan hitta 

lösningar, välja alternativ samt göra en handlingsplan. Vägledaren ska också enligt Lind lyckas 

skapa en relation, av delaktighet och ömsesidighet. Allt utgår från den studerandes behov 

genom att bl.a. vidga perspektiv. 

 

Att ha ett vägledningssamtal på annat sätt än det ”traditionella”
10

, tycker jag kan klassificeras 

som en del av kreativitet – att vägledaren är öppen för förslag på vilket sätt (hur) vägledningen 

kan se ut eller genomföras. Med detta menas att ett vägledningssamtal kan använda olika 

vägledningsmodeller vid distansvägledning, både på annan plats men också via kommunikativa 

medel samt också via kommunikativa webbaserade medel.  

 

Här tar jag upp några av de vägledningsmodeller som är applicerbara i distansvägledning och 

beskriver dem i korta drag.  

2.5.1 Trefas modellen 

En modell kallad trefas modellen, har utarbetas av Hägg & Kouppa (2007).  De tre faserna 

består av:  

o Fas 1 – klargöra hur situationen ser ut från individens synvinkel 

o Fas 2 – vidga perspektiven för individen 

o Fas 3 – skapa en handlingsplan eller åtgärdsplans, stöd finns för genomförande samt att 

en utvärdering görs 

 

Samtalsmodellen utgår från den sökandes perspektiv och att det i varje fas finns ett syfte (Hägg 

& Kouppa, 2007). Vägledarens uppgift är att skapa bra kontakt med individen, ge stöd, hjälpa 

till med att skapa handlingsplaner samt göra utvärdering av samtalet (ibid, 2007).  

 

I trestegsmodellen med dess tre faser, används lyssnandet mycket samt att man tolkar vad som 

uttrycks via kroppsspråket. Situationen ska klargöras innan man går vidare i 

vägledningsprocessen. Denna modell passar mindre bra via kommunikativa medel som 

                                                      
9
 Stockholm stad Vuxenutbildning - Utbildningsanordnare, http://www.stockholm.se/-

/Jamfor/?enhetstyp=891628adfa8a408493744f7893aa51e1, (2013-03-13) ), 2013-03-13 

10
 Med traditionellt sätt i denna mening, menar jag att en studerande kommer på plats till en 

vägledare, exempelvis där vägledaren arbetar i en skola 

http://www.stockholm.se/-/Jamfor/?enhetstyp=891628adfa8a408493744f7893aa51e1,%20(2013-03-13)
http://www.stockholm.se/-/Jamfor/?enhetstyp=891628adfa8a408493744f7893aa51e1,%20(2013-03-13)
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exempelvis är via e-post och chat (se förklaring under 2.6 Kommunikativa webbaserade medel), 

då kroppsspråket inte syns i dessa. Däremot passar trestegsmodellens alla tre faser vid 

kommunikativa webbaserade medel, då etablera kontakt, skapa en relation för att sedan gå 

vidare till handlingsplan kan jämföras med att ha vägledningssamtal fysisk på plats, via bild och 

ljud via internet, exempelvis Skype eller Adobe Connect (se förklaring under 2.6 

Kommunikativa webbaserade medel 

  

2.5.2 Konstruktivistisk vägledningsmodell 

Peavy´s (2007) konstruktivistiska vägledningsmodell kan ses i fem punkter: 

1. I det konstruktivistiska tänkandet ingår även det filosofiska, sociologiska och litterära.  

2. Poetiska uttrycksformer finns med i det konstruktivistiska tänkandet. Metaforer är en av 

dessa.  

3. Öppenhet för experiment, iakttagelser av skillnader finns med i det konstruktivistiska 

tänkandet.  

4. Vanliga konstruktivistiska facktermer domineras av metaforer, främst 

”skapa/åstakomma”. Det konstruktivistiska tänkandet tänker ”poetiskt”  

5. Inriktningen är att skapa förändring, hellre än att använda fasta metoder. En viktig del i 

det konstruktivistiska tänkandet är beskrivning och inte förklaring.  

 

Något som kännetecknar den konstruktivistiska vägledningen enligt Peavy är det s.k. 

levandsrummet. Ett levandsrum, enligt Peavy är något som både är psykiskt och sociologiskt, 

som ett mentalt eget rum. Levandsrummet bygger på våra livserfarenheter och upplevelser, våra 

idéer och andra inlärda beteenden som finns i vår sociala närvaro. Peavy förespråkar lyssnandet 

ur den andres perspektiv. Vissa delar i teorin kan vara svåra att applicera i vägledning med 

kommunikativa medel men fördelarna med kreativitet, nytänkande och experiment tillsammans 

med de tekniska möjligheterna som finns via de kommunikativa webbaserade medel, kan hjälpa 

de studerande att med egen kraft söka sig fram i vägledningsprocessen. 

2.5.3  Aktivt engagemang som vägledningsmodell  

Amundsons (2000) vägledningsmodell går ut på aktivt engagemang i vägledningsprocessen.  

Amundsons praktiska termer som rör vägledningsprocessen gällande aktivt engagemang, 

bygger på tre uppgifter. Dessa uppgifter bygger på de problem som innefattar definition, lösning 

och avslutning.  

 

Amundson beskriver vidare att vägledare ska uppmuntras att använda sin kreativitet och sin 

fantasi – vilket kan få resultatet att studerande kan börja använda egen kreativitet och flexibilitet 

i sina egna problemlösningar.  

 

Några exempel på problemlösningsövningar som Amundson beskriver att man kan använda i 

vägledningsprocessen är bl.a. mindmapping, skriva prosa och poesi samt metaforer.  

 

Flexibilitet är ett ledord som Amundson använder sig av för att belysa vilka nödvändiga 

förutsättningar som en vägledare ska ha. Flexibiliteten anser Amundson är nödvändig, för att 

vägledare ska kunna anpassa sig till den arbetsmarknad och det sociala lanskapet som är under 

ständig förändring. Flexibiliteten visas i kreativitet och fantasi, och att vägledarna är öppna för 

nya situationer.  

 

Både Peavys (2007) och Amundsons (2000) modell kan användas för distansvägledning med 

kommunikativa webbaserade medel. En vägledare som använder exempelvis Skype som 

kommunikativt webbaserat medel kan både se och höra en studerande. Via detta 

kommunikationsmedel kan vägledaren och den studerande ha ett vägledningssamtal ”som de 

vore i samma rum”. Detta betyder att vägledningssamtalet exempelvis kan innebära att samtalet 
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bearbetar om levandsrummet kan handla om ”levnadsrummet”, enligt Peavy eller att vägledaren 

tillsammans med den studerande ritar en mindmap karta (enligt Amundson).  

2.6 Kommunikativa webbaserade medel 

I denna studie används benämningar på kommunikativa webbaserade medel såsom Chat, 

Facebook, Twitter, Skype, Adobe Connect. Alla dessa kommunikativa webbaserade medel, som 

tas upp i studien, förklaras här;   

  

 Chat – två eller flera personer som skriftligt diskuterar via internet
11

 Ett av de Chat 

program som finns heter Windows Live Messenger, även kallad ”MSN”.  

 

 Facebook – nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande via webbplats.
12

 Du lägger 

upp din profil via Facebook och sen kan du lägga till de profiler (vänner) som du 

känner. På Facebook kan du sedan dela med dig av tankar, funderingar genom att skriva 

en ”status” på din profil som de som är dina vänner kan se. Du kan också lämna 

kommentarer på dina vänners statusar. På Facebook finns även en typ av chat som du 

kan använda med de du har registrerat som vänner.   

 

 Twitter – socialt nätverkande tjänst som är webbbaserad
13

.  Du skriver korta 

meddelanden (upp till 140 tecken) som du sedan delar med dem som anmält intresse till 

dig för att läsa dem.  

 

 Skype – en programvara som gör det möjligt för telefon- och videosamtal via webben, 

kostandsfritt. Du skapar ett konto och därefter kan du lägga till dem du känner som 

också har konto via Skype.  

 

 Adobe Connect – virtuellt mötesrum via webben
14

. Det virtuella mötesrummet har en 

egen länk som en person förfogar över. Denna person skickar ut länken till det virtuella 

mötesrummet, och den som ska medverka, klickar på länken och kommer då att kunna 

närvara via webbkamera .  

 

 Blogg – öppen dagbok eller logg på webben som är ofta personlig
15

. Exempel på 

internetadresser där du kan skapa egen blogg är; www.blogspot.com och 

www.blogger.se.  

 

Lindh (1988) beskriver att ett viktigt redskap i vägledningen är språket. Det gäller för 

vägledaren att uttrycka sig tydligt och klart samt anpassa språkliga nivån efter den sökande. En 

viktig del i kommunikationen, enligt Lindh (1988) är det icke-verbala språket som vi har. 

Exempel på detta är tonfall, röstläge, kroppshållning och gester. Det icke-verbala språket som vi 

har, kan väl yttra sig, ifall en vägledare väljer att ha vägledning via exempelvis Skype eller 

Adobe Connect (se förklaring under 2.6 Kommunikativa webbaserade medel) då vägledaren och 

den studerande ser och hör varandra. 

 

King, Bambling, Lloyd, Gomurra, Smith, Reid & Wegner (2006) redovisar i sin studie, som 

handlar om lokala stödtjänster och vägledning till barn 5-18 år i Australien, att deltagarna i 

dessa åldrar föredrog att ha online vägledning via internet, främst via textkommunikation. I 

jämförelse med telefonvägledning så tyckte deltagarna att avsaknad av röstkvalitet var bra, för 

att ibland tyckte de att vägledarna lät uttråkade eller oförskämda i telefon. Deltagarna 

                                                      
11

 Nationalencyklopedin, www.ne.se/chat, 2013-04-24 

12
 Nationalencyklopedin, www.ne.se/facebook, 2013-04-24 

13
 Nationalencyklopedin, www.ne.se/twitter, 2013-04-24 

14
 Adobe Connect, http://www.adobe.com/se/products/adobeconnect.html, 2013-04-24 

15
 Nationalencyklopedin, www.ne.se/blogg, 2013-04-24 

http://www.blogspot.com/
http://www.blogger.se/
http://www.ne.se/chat
http://www.ne.se/facebook
http://www.ne.se/twitter
http://www.adobe.com/se/products/adobeconnect.html
http://www.ne.se/blogg
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rapporterade att de kände sig mera säkra och mindre känslomässigt utsatta via 

textkommunikation via internet (online-vägledning).   
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3. Metod 

I detta avsnitt redovisas vilka metoder som använts i denna studie. 

3.1 Undersökningsstrategi och forskningsmetod 

Det finns olika sätt ett genomföra en vetenskaplig undersökning. Metoden som används jag valt 

att använda mig av är en kvantitativ metod, enkätfrågor sändes via e-post samt att via telefon 

kontakta de respondenter som inte svarat se bilaga 1(Följebrev till studie- och yrkesvägledare 

till Utbildningsanordnare av gymnasiala kurser i Stockholm stad). 

 

En fördel med att ha enkäter via e-post eller ha undersökningar via internet, beskrivs av 

Marshall & Rossman (2011) att respondenterna och den som intervjuar inte ser varandra ”face-

to-face” (ansikte mot ansikte) vilket bl.a. kan göra att svaren kan bli mera reflekterande.  

 

En kombination av att skicka enkätfrågor via e-post och därefter ta enkätfrågorna via telefon 

(för de som inte svarat på enkäten efter utskick). Genom att ha denna kombination hoppades jag 

att det skulle minska eventuellt bortfall jämfört om jag bara skulle skickat enkätfrågor via e-

post. Detta stämmer överens om vad May (2001) menar att telefonintervjuer kan öka 

svarsalternativen, vilket gör så att det blir mer underlag för resultat och analys.  

 

Anledningen till att välja den kvantitativa metoden var för att få en överblick och nå många i 

min studie. En kvantitativ metod rekommenderas enligt Trost (2012) och Backman (2008) för 

att få en översikt och nå många där resultatet kan visas i siffror.   

 

3.2 Metoder och tekniker 

I studien valde jag att ha ett frågeformulär se bilaga 2 (Enkät till studie- och yrkesvägledare hos 

utbildningsanordnare av gymnasiala kurser i Stockholm stad). 

Frågeformuläret är utformat enligt Johannessen och Tufte´s (2010) benämning på ett 

prestrukturerat frågeformulär, ett forumlär som underlättar för respondenterna att fylla i. Detta 

kallas också enligt Trost (2012) för strukturering och det är frågor som har fasta svarsalternativ. 

Detta kan liknas det May (2001) menar med öppna och slutna frågor. Övervägande slutna frågor 

valdes.  

 

För att undvika risk för missförstånd skrev jag in en förklaring om vad jag menar med ”på plats” 

på varje enkätfråga. Detta markerades på enkäten med en * (asterix) och förklaringen står under 

huvudrubriken.  

 

För att inte fråga 4 skulle få för många svarsalternativ, gällande de kommunikativa medel som 

finns på internet, valde jag att ha en gemensam svarsalternativ för internet på fråga 4a och 

därefter ha alla svarsalternativ på en egen fråga, vilket blev fråga 6.  

 

Fråga 5 och 7 kan tyckas likna varandra, men i själva verket speglar de frågan innan, dvs. fråga 

4 hör ihop med fråga 5, samt fråga 6 hör ihop med fråga 7.  

 

Om respondenten svarat nej på fråga 1 – fick de gå till sista frågan i enkäten. Jag valde att 

medvetet lägga den sist, för att markera att inga andra frågor skulle svaras på.  

 

På 7 enkätfrågor valde jag att lägga till en rad med en öppen fråga, där respondenterna också 

hade valet att skriva fritt.  
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Vägledningsmodellerna som tidigare beskrivits i texten, och som hänvisats till i resultat och 

analys/slutsats, har valts med hänsyn till att de skulle kunna användas som grund i 

kommunikativa medel samt kommunikativ webbaserade medel.  

 

3.3 Genomförandesteg och datainsamling  

Studien och datainsamling genomfördes i följande steg: 

1. En lista på alla utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen i Stockholm stad 

skapades. Uppgifter om vilka utbildningsanordnare som finns i Stockholm stad fanns på 

Stockholm stads hemsida under ”Förskola och Skola” och sedan ”Vuxenutbildning”.
16

 

  

Kontaktuppgifter för respektive utbildningsanordnare fanns som länkar och där söktes 

efter e-post samt telefonnumret till den som är studie – och yrkesvägledare. Där 

information (e-post eller telefonnummer) till studie- och yrkesvägledare saknades, blev 

utbildningsanordnaren kontaktad via e-post och frågade om det finns någon sådan.  

 

2. Enkätfrågor testades på några studiekamrater samt några vänner/familjemedlemmar och 

reviderades innan de skickade ut.  

 

3. Enkäterna skickades som bifogad fil via e-post till de studie- och yrkesvägledare som 

jag hittat och fått kontaktuppgifter till (se Bilaga 2 – Enkätfrågor till studie- och 

yrkesvägledare hos utbildningsanordnare av gymnasiala kurser i Stockholm stad).  

 

4. En risk med att skicka enkätfrågorna via e-post är att de lätt kan glömmas bort eller e-

posten raderas (Marshall & Rossman, 2010).  Därför skickades en påminnelse efter en 

vecka via e-post, till de studie- och yrkesvägledare ej svarat se Bilaga 3(Påminnelse till 

studie- och yrkesvägledare hos utbildningsanordnare av gymnasiala kurser i Stockholm 

stad).  

 

5. Efter ca 1,5 vecka gjordes en påringning till de studie- och yrkesvägledare som inte 

lämnat något svar och erbjöd dem att svara på enkätfrågorna via telefon istället för via 

e-post. Att ringa och ställa enkätfrågor via telefon, minskar risken för bortfall samt att 

det ger bättre underlag för analys och resultat. Detta upplevdes som mycket positivt från 

de respondenter som svarade via telefon. Där ingen svarade i telefon, gjordes ny 

påringning veckan efter, innan sista svarsdag löpt ut.  

 

6. Sista svarsdag för enkäter via e-post blev onsdag 1 maj 2013.  

 

7. En slutlig sammanställning av enkätsvaren påbörjades dagen efter, 2 maj 2013. För att 

få en bättre överblick över resultat och analys biten, gjordes en egen typ av ”mind-map” 

– för att få alla viktiga bitar på plats i uppsatsen.  

 

8. Efter uppsatsen är klar, kommer tackmejl att skickas ut, se Bilaga 4 (Tackmejl för de 

som medverkat), till de som varit delaktiga och svarat på enkäten. Detta görs efter 

examinationen är gjord. 

3.4 Urval och urvalsgrupp 

Under mina praktikperioder under utbildningen framkommit behov av att vägledning även bör 

erbjudas på vuxenutbildningen på annat sätt än att komma fysiskt på plats till en skola.  
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Enkäterna valde jag att skicka till studie- och yrkesvägledarna istället för rektorerna hos 

utbildningsanordnarna, eftersom jag tyckte mina frågor handlade om studie- och 

yrkesvägledning och min studie gjordes i deras intresse. 

 

Denna studie gjordes på de skolor/hos de utbildningsanordnare, som har avtal med Stockholm 

stad. Valet till att välja Stockholm stad var för att Stockholm är Sveriges största kommun
17

 

vilket jag hoppas gör att min studie blir får större gensvar än om jag hade valt en mindre 

kommun som kanske inte har avtal med så många utbildningsanordnare. Studien omfattar både 

kommunala och fristående utbildningsanordnare/skolor. 

 

Antal skolenheter som finns hos vuxenutbildningen i Stockholm stad är 49 till antalet
18

. Flera 

skolenheter tillhör samma utbildningsanordnare/företag. Efter en genomgång lade jag ihop de 

skolenheter som tillhörde samma företag och då blev det totalt 26 utbildningsanordnare (se 

Tabell 4.1  Vuxenutbildningar i Stockholm stad med antal skolenheter inom Stockholm).  

 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Inom den kvantitativa metoden är reliabilitet och validitet viktiga nyckelord. Reliabilitet, även 

kallad tillförlitlighet, är enligt Trost (2012) att undersökningen är gjord på korrekt sätt så att 

exempelvis mätningen sker på samma tidpunkt, vid intervju ska alla intervjuare fråga på samma 

sätt osv. Vid enkätundersökningar är det speciellt viktigt att tänka på kongruens. Kongruens, 

enligt Trost (2012) är att de frågor som ställs, är av ungefär samma karaktär, för att du ska få 

med alla olika nyanser av frågorna. En annan viktig del i utformandet av formulär, är enligt 

Trost (2012) precisionsaspekterna. Precisionsaspekterna av ett frågeformulär är att om frågorna 

är lätta att fylla i, blir det tydligare precision.  

 

Validitet, även kallad giltighet, är enligt Trost (2012) att mäta det i undersökningen du avser att 

mäta. För öka validiteten kommer jag att göra en provenkät av mina enkätfrågor. Provenkäten 

gjordes av fyra av mina studiekamrater från studie- och yrkesvägledarprogrammet samt tre 

vänner/familjemedlemmar. 

 

Hanteringen av insamlade rådata, har jag varit noggrann med. Jag eftersträvar att redovisa denna 

så tydlig som möjligt. Min tolkning av mitt resultat och analys i jämfört med andras forskning 

och litteratur ber jag dig som läsare att vara uppmärksam på. Jag har försökt att så noggrant som 

möjligt beskriva likheter och skillnader men jag tror säkert att det även finns andra variabler 

som man kan utgå ifrån.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

Enligt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet publicerat, följdes detta på följande 

sätt:  

o Informationskravet. Via e-post som skickades till respondenterna uppfylls 

informationskravet genom att informera om mitt syfte med undersökningen. Vidare i e-

posten informerades om varför deras deltagande var önskvärt, samt hur resultatet 

behandlades med de uppgifter de lämnade.  

 

o Samtyckeskravet uppnåddes genom att respondenterna själva valde om de ville svara på 

enkäten eller inte, och på så sätt då medverka i studien.  
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o Konfidentialitetskravet. Efter att svaren kommit in från utbildningsanordnarens, 

kommer dessa att bearbetas, vilket sker anonymt. När all empiri är färdigställt, kommer 

e-posten att raderas. I resultaten, som kommer bestå av text och tabeller, kommer det 

inte att kunna utläsas vilka utbildningsanordnare som medverkat, vilket styrker 

anonymiteten.    

 

o Nyttjandekravet. Den information som ingår i denna studie, kommer enbart vara till 

denna studies syfte och inte användas till något annat.   

 

3.7 Resultatbearbetning 

Instruktionen till respondenterna var att i enkäten markera sina svar med fet stil eller ett X, på 

de svar som stämde in på dem bäst. Först sammanställde jag alla svar på ett papper där alla 

enkätfrågorna fanns med. Därefter förde jag in dem i ett Excel ark för att göra det hela mera 

överskådligt samt kunna räkna ut antal procent. Resultatet användes till att göra om detta till 

tabeller. Detta resultat presenteras i bilaga 5 (Redogörelse för enkätsvaren i tabellform). Jag har 

också framfört resultatet i form av löpande text under kapitel 4 – Resultat.  
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4. Resultat 

Här kommer jag redovisa mitt resultat. Nedan redovisas svaren från enkäterna. För komplett 

översikt och sammanställning av svaren hänvisas till bilaga 5 (Redogörelse för enkätsvaren).  

 

Det finns vuxenutbildning på 49 platser i Stockholm stad
19

 och totalt 26 utbildningsanordnare. 

Dessa redovisas nedan i tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1  Vuxenutbildningar i Stockholm stad med antal skolenheter inom Stockholm 

Utbildningsanordnare/Företagsnamn Antal skolenheter i Stockholm stad 

ABF Stockholm Vuxenutbildning 1 

AcadeMedia Eductus 6 

Competens utbildning 3 

Consensum VUX 1 

Folkuniversitetet 1 

Hermods AB 2 

InfoKomp 1 

JENSEN vuxenutbildning 1 

KompetensUtvecklingsinstitutet 2 

Kungsholmens utbildningscentruma 1 

Lernia Utbildning 6 

Lärgården Utbildning AB 1 

Medlearn 7 

MiROi l-learning 1 

NTI-skolan 1 

Omsorgslyftet utbildningar 2 

S:t Eriks gymnasium vuxenutbildning 1 

Stockholm stadsmissions skola 1 

Stockholms Hotell- och Restaurangskola 

(Komvux) 

1 

Stockholms Transport o Fordonstekniska 

Vuxenutbildning 

1 

SweJa Kunskapscenter 1 

Svok, Svensk vård & kompetensutveckling 

Stockholm 

1 

Tibble vuxenutbildning 1 

Ultra JB Kompetens 3 

Yrkesplugget (Vux) 1 

Åsö vuxengymnasium 1 

 

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare fann jag för alla 26 utbildningsanordnare som 

driver vuxenutbildning i Stockholm stad. Till dem (utbildningsanordnarnas studie- och 

yrkesvägledare) skickades enkäten och även ringde till dem jag inte fick något svar från inom 

den tidsram jag satt. Av dessa 26, var svarsfrekvensen 22 svar. Bortfallet blev 4. Detta ger en 

svarsfrekvens på 85 % . 
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Tabell 4.2 Redogörelse för vuxenutbildningen för Stockholm stad och svarsfrekvensen 

Vad Antal  

Antal skolenheter inom vuxenutbildningen för Stockholm stad 49 

Antal utbildningsanordnare inom vuxenutbildning för Stockholm stad 

efter genomgång (som tillhör samma företag) 

26 

Antal studie- & yrkesvägledare för dessa skolenheter efter genomgång 26 

Antal svar  22 

Bortfall 4 

 

4.1 Vägledning på distans  

Av 22 respondenter, var det 18 som svarade att de hade vägledning med studerande som inte 

hade möjlighet att fysiskt komma till dem.  

 De kvarvarande fyra respondenterna, meddelade att de inte hade någon vägledning för de som 

inte hade möjlighet att fysiskt komma till dem (se Bilaga 5 - Redogörelse för enkätsvaren i 

tabellform, tabell 1).   

 

Två av dessa fyra respondenterna svarar att de inte har rätt teknik eller utrustning för att kunna 

vägledning på annan plats eller på annat sätt än ”på plats”. De två resterande svarade att de inte 

har behov/ser behov i att ha vägledning på annan plats eller på annat sätt än på plats, samt att de 

studerande inte bor i närheten.  

4.2  Orsak till att distansvägledning saknas 

Orsaken varför de studerande inte har möjlighet att komma på plats är varierande, se tabell 4. 3. 

På denna fråga i enkäten kunde respondenterna välja flera svarsalternativ, samt själva fritt skriva 

in ett svar under ”annat”.  

 

Den vanligaste orsaken att studerande inte kan komma på plats för vägledning beror på tidsbrist 

enligt 12 respondenter. Att studerande bor/befinner sig utomlands svarade sju respondenter och 

sex respondenter uppger att de studerande har någon typ av diagnos. Fyra respondenter svarade 

att de studerande inte vill komma till skolan som orsak. Två respondenter svarade att de inte 

visste orsaken till varför vägledning inte skedde på plats.  

Under ”Annat” kunde respondenterna själva fritt skriva in text om svaret inte fanns bland mina 

svarsalternativ.   

 

Tabell 4.3 Resultat på enkätfråga 2 - Av vilken orsak kan de studerande inte komma till dig på 

plats* för vägledning? (fler alternativ kan väljas)    

 

Fråga Antal svar 

Diagnos 6 

Bor/befinner sig utomland 7 

Vill ej komma till skolan 4 

Tidsbrist 12 

Vet ej orsaken 2 

Annat: Syv vägleder 1 ggr/v 2 

Annat: Bor ej nära 1 

Annat: Syv finns på flera ställen 1 

Annat: Arbete 4 

Övrigt 1 

SUMMA: 40 
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Den mest vanligt förekommande orsaken, är att de studerande har tidsbrist, känner att de inte 

har tid, vilket åtta respondenter svarade, se tabell 4.4. Två svarade att diagnos var mest vanligt 

förekommande orsaken, följt av att de studerande inte vill komma till skolan (ett svar) samt att 

de inte vet orsaken ”Vet ej orsaken” (ett svar). Även här hade jag en öppen fråga som sista 

svarsalternativ, där respondenterna fritt själva skriva in ett svar som ej fanns med. De svar de 

skrev in fritt var:  

o Arbete (tre svar) 

o Bor ej nära (ett svar) 

o Syv har ej tid (ett svar) 

o Övrigt (ett svar) 

 

Tabell 4.4 Resultat på enkätfråga 3 - Välj ett av alternativen som enligt dig är mest vanligt 

förekommande orsak, att de studerande inte kan komma på plats för vägledning?  

       

Fråga Antal svar 

Diagnos 2 

Bor/befinner sig utomland - 

Vill ej komma till skolan 1 

Tidsbrist 8 

Vet ej orsaken 1 

Annat: Arbete 3 

Annat: Bor ej nära 1 

Annat: Syv har ej tid 1 

Övrigt 1 

SUMMA : 18 

 

 

4.3 Kommunikativa medel vid distansvägledning 

Resultatet visade att vägledning via e-post och telefonsamtal blev det alternativet som fick flest 

svar. Vägledning via e-post erbjuds av 17 respondenter. Vägledning via telefonsamtal erbjuds 

16 respondenter. Fyra respondenter svarar att de erbjuder SMS som kommunikativt medel. Att 

använda internet som kommunaktivt medel uppger tre respondenter att de erbjuder. Tre svarar 

att de erbjuder att träffas på annan plats än i skolan. Redogörelse för enkätsvaren i tabellform, se 

tabell 4 i bilaga 5. 

 

Vägledning via internet visar ett resultat på att det finns två kommunikativa webbaserade medel: 

Facebook samt video/kamerasamtal (exempelvis Adobe Connect eller Skype). Två av tre 

respondenter svarar att Facebook är det kommunikativa medel som används vid vägledningen. 

En av tre svarar att de använder sig av video/kamerasamtal.  

4.4 När sker distansvägledningen? 

Enkätsvaren visar, se tabell 5 i bilaga 5, att de vanligaste kommunikativa medel för vägledning 

(via e-post och via telefonsamtal) sker någon timme per dag, några timmar per dag eller någon 

gång per vecka. Tre respondenter svarat att de träffar de studerande på annan plats för 

vägledning någon gång per månad. Vägledning via SMS sker av tre respondenter någon gång 

per vecka och hos en respondent någon gång per månad. Att vägleda via internet sker någon 

gång per vecka av tre respondenter. 
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Svaren visar att två av tre respondenter, se tabell 7 i bilaga 5, använder Facebook som 

kommunikativt medel via internet för vägledning någon gång per vecka. En (1) respondent av 

tre svarar att de använder kamera/video samtal någon gång per vecka.  

 

4.5 Vilka studerande är i mest behov av vägledning, ur 

studie- och yrkesvägledarperspektivet?  

Åtta respondenter tyckte att de som var i mest behov av vägledning, var de studerande som hade 

någon typ av diagnos, se tabell 8 i bilaga 5. Fyra respondenter tyckte att de som hade tidsbrist är 

mest behövande av vägledning. En (1) respondent tyckte att de som inte visste orsaken var i 

mest behov av vägledning. På denna fråga fanns en öppen fråga som sista svarsalternativ. De 

svar som de skrev in var följande:  

o Arbete (två svar) 

o Bor ej nära (ett svar) 
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5 Analys och slutsatser 

Under detta avsnitt redovisas de kopplingar jag funnit mellan min studies resultat och tidigare 

forskning, redovisade vägledningsmodeller och den kunskapsbakgrund som jag har samt mina 

slutsatser.  

 

5.1  Vägledning på distans 

De 26 utbildningsanordnarna har en studie- och yrkesvägledare. De uppfyller därmed vad 

Skolagen (2010:800) kräver, nämligen att elever ska ha tillgång till vägledning. 

 

Att inte erbjuda distansvägledning kan kanske tyckas naturligt för de utbildningsanordnare som 

inte märkt att studerande efter frågat sådan. Detta kan jämföras med t ex vad Lundahl (2010) 

påtalat, nämligen att studerande har bristande kunskaper om vad vägledning kan erbjuda. Även 

Mia Lindberg
20

 tar upp okunskap som problem. Påtvingade brytpunkter (Lundahl, 2010) kan 

också vara en orsak till att respondenterna inte sett något behov av att vägleda de studerande på 

annat sätt än på plats. Det påtvingade kan vara att en studerande blivit tvungen att gå en 

utbildning för att kunna få rätt till ersättning från arbetslöshetskassa eller försäkringskassa. Han 

eller hon känner då inte behovet av att få vägledning eftersom de känner sig tvingade att gå 

utbildningen.  

 

Resultatet visade att en majoritet, 18 av 22 studie- och yrkesvägledare säger att det erbjuder 

distansvägledning. De uppger att den vanligaste orsaken till varför studerande inte kan närvara 

fysiskt för vägledning är tidsbrist, följt av att de studerande bor alternativt befinner sig 

utomlands eller arbetar. 

 

Skolverkets statstik visar att det var 20 % som läste på distans (ej schemalagd undervisning) på 

gymnasial nivå hos vuxenutbildningen kalenderåret 2011
21

.   Det är därför troligt att många av 

även i denna studie arbetar och därmed känner att de inte har tid och/eller möjlighet att träffa en 

studie- och yrkesvägledare. Skolverkets statistik hämtas från en databas som finns på deras 

hemsida.  

5.2  Orsak till att distansvägledning saknas 

Respondenterna pekar på att det finns variation av orsaker till att de studerande inte kan närvara 

fysiskt för att få vägledning.  

 

Tidsbrist, angivet av 12 av respondenterna, var den mest vanliga orsaken. Detta kan liknas med 

det som Allvin m.fl. (red) (2011) beskriver som tidspress. Tidspress var en av 1990-talets 

orsaker till utbrändhet i arbetslivet. Idag, liksom på 1990-talet är tempot i samhället relativt hög 

vilket kan bidra till att människor känner att ”de inte har tid”.   

 

Diagnos var en annan orsak. En möjlig diagnos kan t.ex. vara social fobi. Tait (1999) tar upp att 

med teknik så kan vägledning ges på distans, vilket ger en viss anonymitet för individen.  

Anonymitet kan gynna alla studenter men kanske särskilt de som lider av socialt fobi.  

 

Fyra respondenter svarade att en orsak var att de studerande inte ville komma till skolan.  
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5.3  Kommunikativa medel vid distansvägledning 

Enkätsvaren visar att det finns variationer av kommunikativa medel som används för 

distansvägledning. Svaren visar, att av de kommunikativa medel som används vid vägledning 

på annat sätt än på plats, så är vägledning via e-post och via telefonsamtal de svarsalternativ 

som fick flest svar. Endast ett fåtal av de respondenter som svarat (3 av 18 respondenter) 

använder sig av vägledning via internet. Ingen av respondenterna har svarat att vägledning 

bedrivs via Chat (exempelvis Live Messenger MSN), via Twitter eller via en Blogg. Jag antog att 

det skulle vara betydlig mycket fler respondenter som svarade att de använde sig av 

kommunikativa webbaserade medel, vilket det i min studie inte visade sig i särskilt hög grad.  

 

17 utbildningsanordnare anger att vägledning sker via e-post. Florin & Svensson (2006) 

redovisar i sin studie, att en nackdel med att ha vägledning via e-post är att samtalet lätt kan bli 

mera informationsinriktat. Detta verkar inte vara fallet med de svar jag fått. King, R et al (2006) 

har påvisat att ungdomar 5-18 år i Australien föredrog online-vägledning via 

textkommunikation, jämfört med telefonvägledning eller möte ”ansikte mot ansikte”. Detta kan 

vara en av orsakerna till att så många svarade att vägledningen skedde via e-post.  

 

Vägledning via telefonsamtal kan mer liknas vid ett personligt möte, och kan därför stödjas av 

vägledningsmodellerna jag nämnt tidigare. I trestegsmodellen enligt Hägg och Kouppa (2007) 

är tonfall ett icke-verbalt redskap som används i professionellt lyssnande, vilket kommer fram 

när två personer har ett samtal i telefon. Backman & Wetterlund (2010) studie, visar att de som 

har långt till en vägledare och vill tala med den personen, upplever att vägledning via 

telefonsamtal eller annan ljudöverföring, är nästintill ett personligt möte. Detta kan vara orsaken 

till att 37 % (16 av utbildningsanordnarna) vägledning genomför via telefonsamtal.  

 

Fyra respondenter har uppgett att de vägleder via SMS. En förklaring till att vägledare svarat att 

de vägledar via SMS kan vara att vägledning via SMS tillhör samlingsnamnet vägledning och 

att det ingår i en vägledares arbetsuppgifter, något som Offer & Samson (1999) samt Karlsson 

(2010) skriver om.  

 

Tre respondenter svarade att vägledningen skedde via internet, via Facebook eller genom video- 

och kamerasamtal (kan exempelvis vara via Adobe Connect eller Skype). Backman & 

Wetterlund (2010) redovisar i sin studie att de vägledare som de intervjuat föredrog, att se den 

sökande genom webbkamera. En stor fördel med att ha vägledning med kamera/video samtal 

via internet är att du kan se kroppsspråk, gester samt höra tonfall och röstläge. Alla tre faserna i 

trestegsmodellen enligt Hägg och Kouppa (2007) är därför applicerbara om vägledning sker via 

webbkamera. Bohlin & Jonsson (2010) redovisar i sin studie om att vägledarna de intervjuat ser 

olika användningsområden för webbaserad vägledning och i vissa fall tycker de att webbaserad 

vägledning inte är fullt så utvecklat att det går att ersätta alla faser i trestegsmodellen. Lindh 

(1988) menar att kroppsspråk, gester, tonfall och röstläge alla tillhör det som kallas för ”icke 

verbal” kommunikation. En orsak till att så få respondenter har vägledning via video/kamera 

samtal kan relateras till vad som kom fram till i sin studie gällande ungdomar 5-18 år i 

Australien, att ungdomar kan känna sig mera känslomässigt sårbara med vägledning ”ansikte 

mot ansikte”, King, R et al (2006)   

 

Endast tre respondenter svarade att de hade vägledning på annan plats än på skolenheten. En 

förklaring till varför så få har vägledning på annan plats, kan vara det som Hägg och Kouppa 

(2007) skriver om att det är bra om ett vägledningssamtal kan ske utan att bli störd av 

omgivningen. Vad som identifieras som störande omgivning är individuellt och för en person 

med social fobi kan detta betyda att personen föredrar att vara en annan plats än i en skola.  

  

Både Peavy (2007) och Amundson (2000) har vägledningsmodeller som kan användas för 

vägledning med kommunikativa webbaserande medel. Amundson (2000) skriver om flexibilitet 

hos vägledarna, vilket betyder att anpassa sig, t.ex. till en arbetsmarknad som är i ständig 

förändring och som har ett varierande socialt landskap. Jag ser det som en bristande flexibilitet 
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hos vägledarna att de inte har vägledning genom att använda ny teknik via exempelvis chat och 

skype.   

 

 

5.4  När sker distansvägledningen?  

Resultatet visade en stor variation i när vägledning sker och hur ofta. Varför sker inte 

vägledningen oftare? Lundahl (2010) menar att en förklaring kan vara att eleven inte efterfrågar 

vägledning, de vet kanske inte vilken hjälp det kan få av en vägledare. Detta stämmer också 

överens med det som Lindgren tar upp i ”Mia vägleder på distans”
22

 om att det finns många 

människor som kanske befinner sig utanför alla system vilket bidrar till att de saknar någon 

form av vägledningskontakt. De vet helt enkelt inte vart de kan vända sig om de har frågor av 

vägledarkaraktär.  

 

En effekt av påtvingade studier jämfört med studier på eget initiativ är något som Lundahl 

(2010) beskriver kan vara en påtvingad brytpunkt. Studerande på vuxenutbildningen ha utsatts 

för en påtvingad brytpunkt bakom sig, vilket kan ha gjort att behovet för vägledning inte 

upplevs av den studerande.  

 

Tillgängligheten eller ”hur ofta” kan också bero på tiden som en studie- och yrkesvägledare har 

till sitt förfogande för vägledning. Detta stämmer överens med det som Torbrand (2009) fann i 

sin undersökning, att tiden som vägledarna har avsatt för vägledning, också var varierande.  

Detta kan vara en förklaring till varför resultatet visade en stor variation på hur ofta 

distansvägledningen ägde rum.  

 

 

                                                      
22

 Mia vägleder på distans, Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande,  

http://www.nordvux.net/object/12021/miavaglederpadistans.htm 2013-03-14 

http://www.nordvux.net/object/12021/miavaglederpadistans.htm
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6 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken typ av kommunikativa medel som enligt 

vägledarna själva e erbjuds för distansvägledning till studerande ur ett samhälls perspektiv. Jag 

har använt mig av frågor som berör vilken typ av kommunikativa medel som finns, hur ofta det 

används och om vägledning sker via internet (webbaserat kommunikativt medel).  

6.1 Diskussion kring resultat 

Resultatet visar att större delen av vägledarna säger att de erbjuder vägledning till de studerande 

som av någon orsak inte kan fysiskt närvara på plats. Detta tycker inte jag stämmer överens med 

den verklighet som jag upplevt under mina praktikperioder under utbildningen. Det jag 

upplevde under mina praktikperioder, var att utbildningsanordnarna inte alls erbjöd, eller att det 

inte ens fanns någon vägledning, för de som inte hade möjlighet att fysiskt komma på plats till 

utbildningsanordnaren/skolenheten. 

 

Utifrån svaren på enkäterna, så visar resultatet att de kommunikativa medel som används för 

vägledning som inte sker på plats, är e-post och via telefonsamtal en majoritet.  

 

Innan denna studies början, hade jag en bild av att studie- och yrkesvägledarna använde 

webbaserade kommunikativa medel i vägledningen. Resultatet blev en smärre chock, eftersom 

det visade att bara knappt 7 % av respondenterna svarade med att de använde internet vid 

vägledning till de studerande som inte hade möjlighet att närvara fysiskt på plats. Detta väckte 

två frågor hos mig; Har vi inte kommit längre i utvecklingen? – var min första fråga när jag såg 

detta resultat. Varför används inte webbaserade kommunikativa medel mera i vägledningen? var 

min andra fråga. Jag har själv upplevt hur Adobe Connect kan fungera som alternativt till att inte 

kunna mötas ”ansikte mot ansikte”, fysiskt på plats, i vägledningssammanhang samt i andra 

sammanhang där möte och/eller undervisning sker. Att via internet, kunna både se och höra 

varandra, precis som vi satt i samma rum, är så nära du kan komma ett ”traditionellt” 

vägledningssamtal.  

 

Resultatet i min studie visar att ingen av respondenterna svarat att vägledning bedrivs via Chat 

(exempelvis Live Messenger MSN). King. R et al (2006) studie visade att ungdomar 5-18 år i 

Australien föredrog online-rådgivning via textkommunikation, jämfört med telefonrådgivning 

eller möte ”ansikte mot ansikte”. Råggivning online via internet i realtid, som via text-

kommunikation (chat), gjorde så att de kände att de hade en mer känslomässig trygg miljö. 

Detta kan stämma överens med de som studerar på vuxenutbildningen. Jag finner det då mycket 

märkligt att ingen av mina respondenter svarat att de använder chat funktion i vägledningen? 

Via Facebook finns en chatfunktion, men om det är denna den respondenten som svarat menar 

att de använder i svaret via Facebook, framgår tyvärr inte i enkäten.  

 

Tait (1999) beskriver i sin artikel att det är viktigt för vägledare att försöka påverka 

genomförandet allteftersom trender utvecklas. Detta kan jag alls se i min studie som jag gjort 

gällande kommunikativa webbaserade medel.  

 

Lindberg
23

 tar upp tre frågeställningar rörande de flexibla vägledningssökande. De tre 

frågeställningarna är;  

1. ”Jag vet inte vad jag letar efter” – behov av kontakt för stöd i att formulera sin 

frågeställning 

2. ”Jag tror att jag vet vad jag ska leta efter – men vet inte hur och var jag ska leta? ” 

3. ”Jag har hittat rätt, hur kommer jag vidare?” – ansökan, behörighet, urval, 

tillgodoräknande, utbildningens distributionsform 

                                                      
23

 Rapport Nätuniversitetet ”På väg mot flexibel studie- och yrkesvägledning?”  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18016/1/gupea_2077_18016_1.pdf , 2013-05-06 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18016/1/gupea_2077_18016_1.pdf
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Jag tror att punkt nummer tre är nog den mest vanligaste förekomsten gällande de studerande 

som inte fysiskt kan närvara på plats. Vägledare hjälper dem mestadels om information för 

ansökan, urval osv. än punkt ett – som är mera ett djupare vägledningssamtal. 

 

6.2 Diskussion kring metod 

Enkätfrågor testades och därefter arbetade jag om dem. Från början hade jag fyra enkätfrågor 

och efter revidering så blev det totalt 9 frågor. Trots att jag arbetat om frågorna, uppkom samma 

svarsalternativ från respondenterna via den öppna frågan, där de kunde skriva fritt. Det gällde 

enkätfråga 2 och enkätfråga 3. Svaret ”Arbete” var det flera av respondenterna som skrev in 

som en av orsakerna till varför de inte kunde komma på plats för vägledning.   

 

Vilka vägledningsmetoder som används och i vilket utsträckning de används av vägledaren 

hade varit en fördel om jag haft med som frågor i enkäterna till vägledarna. Detta kom jag på 

efter jag påbörjat mitt skrivande och fått in all min empiri. Om jag hade haft med dessa frågor 

hade min studie blivit mera bred.  

 

En annan fråga som med fördel hade kunnat vara med i enkäten var frågan till vägledarna hur 

det definierar begreppet vägledning. Vilka tankar har vägledarna gällande vad vägledning är i 

stort? Om jag hade haft med dessa frågor hade det även här gjort att min studie blivit mera bred.  

 

Backman & Wetterlund (2010), Bohlin & Jonsson (2010) Karlsson (2010) och Torbrand (2009) 

använde den kvalitativa metoden genom intervjuer i sina studier. Genom intervjuer, kan man 

utläsa handlingsmönster, få en djupare förståelse och få djupare kunskap. Jag håller fast vid att 

min studie var mest lämpad för den kvantitativa metoden, eftersom den ger en överblick där jag 

kunde nå många i min studie.  

 

Florin & Svensson (2006) hade planerat att göra en kvantitativ studie, men under uppsatsens 

gång fick de för låg svarsfrekvens och tog då till intervjuer för att få upp svarsfrekvensen.  

För att öka svarsfrekvensen och minska bortfallen, valde jag i min studie, att också ringa de 

respondenter som inte skickat in enkätsvaren per e-post till mig inom den tidsram jag angivit. 

Detta stämmer överens med vad May (2001), menar med att telefonintervjuer kan ge en högre 

svarsfrekvens, vilket ger ett bättre underlag för analys.  

 

Enligt Johannessen & Tufte (2010) så får man räkna med bortfall när man gör en studie. Min 

studie visar ändå på ett representativt antal respondenter, vilka tillsammans kan ge en generell 

bild på hur det ser ut hos vuxenutbildningen i Stockholm stad.  

 

Min studie skulle kunna göras om vid ett annat tillfälle. Jag tror att det då skulle kunna ge 

samma resultat vilket kan stärka reliabiliteten det som Johannessen & Tufte (2010) kallar för 

interbedömarreliabilitet. De menar att det bästa sättet att stärka validiteten, är att göra om 

samma undersökning igen, fast vid olika tidpunkter.  

 

Holme & Solvang (2010) menar att validiteten ofta är mindre i kvalitativ metod, om man jämför 

med kvantitativ metod. Jag har hänvisat till examensarbeten som använt en kvalitativ metod, 

vilket är en fördel då den metoden ger en djupare insikt till det som studeras. 

 

6.3 Diskussion kring framtid och fortsatt forskning  

Det vore intressant att vidare undersöka hur vägledning önskas ur en studerandes perspektiv; 

hur vill de studerande ha vägledning om de själva inte kan närvara på plats i skolan? Vilket 

kommunikativt medel föredrar de? Är det Facebook som gäller eller föredrar de vägledning via 

e-post och telefon som min studie visade?  
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En annan intressant studie vore att undersöka varför studie- och yrkesvägledare inte använder 

sig av kommunikativa webbaserade medel i större utsträckning än det min studie visade. Detta 

med tanke på att tekniken och de tekniska metoderna ständigt går framåt i utvecklingen, så 

borde det även vara rimligt att vägledning med kommunikativa webbaserade medel används.  

 

Under mina praktikperioder upplevde jag att de studerande som läste på distans, på 

vuxenutbildningen, aldrig eller nästan aldrig hade möjligheten att kunna få vägledning, om de 

inte kunde närvara fysiskt på plats. En studie som vore intressant är att undersöka är hur 

distansstuderande får sin vägledning, ur studerande perspektivet. Studien skulle kunna gå ut på 

att fråga studerande, som redan läser hos utbildningsanordnare, om de vet om att vägledning 

finns, om de blivit erbjudna vägledning och hur vägledningen skedde (genom via 

kommunikativa medel) för dem.  

 

För de studie- och yrkesvägledare som använder sig av Skype eller Adobe Connect så vore det 

intressant att göra en studie på vilka för- respektive nackdelar som de ser genom att ha 

vägledning genom detta kommunikativa webbaserade medel.  Att vägleda genom 

video/kamerasamtal, eller videokonferens, är så närma ett personligt möte som du kan komma, 

dvs. det liknar mest det traditionella mötet. Därför skulle det vara intressant att intervjua dessa 

vägledare som använder detta och hur de ser & uppfattar detta.  

 

Jag börjar denna uppsats med att fråga vilken sorts distansvägledning som ges till studerande i 

vuxenutbildningen. Genom den vägledning som ges genom de kommunikativa medel som finns, 

så visade min studie att internet/webbaserat utgjorde en väldigt liten del. Det skulle vara väldigt 

intressant, att göra samma undersökning om ett år igen, för att se om just vägledning via 

internet/webbaserat har ökat eller inte.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Följebrev till studie- och yrkesvägledare hos 

utbildningsanordnare av gymnasiala kurser i Stockholm stad 

Hej! 

 

Jag heter Helén Rickan och går mitt sista år på studie- och yrkesvägledarprogrammet på 

Stockholms Universitet. Jag ska skriva en C-uppsats om hur vägledning sker för de som inte har 

möjlighet att fysiskt komma på plats. 

.  

Totalt har denna enkät skickats ut till de 49 utbildningsanordnare & utbildningsanordnare som 

Stockholm stad vuxenutbildning har avtal med.  

 

Studien görs helt anonymt. Svaren jag får in, kommer sammanställas i form av statistiska 

tabeller och den enskildes svar kommer inte kunna utläsas i resultaten. 

 

Det skulle vara värdefullt för mig, om du hade möjlighet att ta dig tid att svara på denna enkät. 

Sista datum för svara på enkäten är 1 maj 2013.  Du markerar dina svar med fet stil eller X. 

 

Om du har några frågor om min studie till uppsatsen kan du nå mig på (telefon) vardagar mellan 

14-16.  

 

Tack på förhand för din medverkan. 

 

Stockholm i mars 2013 

 

Helén Rickan 

Studerande på Studie- och yrkesvägledareprogrammet 

Institutionen för Pedagogik och Didaktik, Stockholms Universitet 

 mejladress 

 telefonnr 
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Bilaga 2 – Enkätfrågor till studie- och yrkesvägledare hos 

utbildningsanordnare av gymnasiala kurser i Stockholm stad 

 

Enkätfrågor 
 

 På plats menar jag där du som studie- och yrkesvägledare huvudsakligen har din arbetsplats, 

exempelvis kontor på skolan eller enheten där du arbetar 

 

Ditt svar markeras med ett X eller med fet stil 

  

 

1. Har du vägledning med studerande som inte har möjlighet att närvara fysiskt på 

plats* hos dig?   

a) Ja  

b) Nej > gå till sista frågan 

 

Orsak till varför de studerande inte har möjlighet att närvara fysiskt på 

plats 
2. Av vilken orsak kan de studerande inte komma till dig på plats* för vägledning? 

(fler alternativ kan väljas) 

a) De har en diagnos av något slag (ex social fobi, ADHD osv.)   

b) De bor eller befinner sig utomlands    

c) De vill inte komma till skolan     

d) De har tidsbrist, känner att de inte har tid    

e) Vet inte orsaken till varför     

f) Annat som inte är något av ovanstående (ange vad i fritext):   

 

3. Välj ett av alternativen som enligt dig är mest vanligt förekommande orsak, att de 

studerande inte kan komma på plats för vägledning?  

a) De har en diagnos av något slag (ex social fobi, ADHD osv.)   

b) De bor eller befinner sig utomlands    

c) De vill inte komma till skolan     

d) De har tidsbrist, känner att de inte har tid    

e) Vet inte orsaken till varför     

f) Annat som inte är något av ovanstående (ange vad i fritext):  
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Typ av kommunikativa medel för vägledning 

4. Vilken typ av kommunikativa medel erbjuds de studerande som inte har möjlighet 

att fysiskt komma till dig på plats* (fler alternativ kan väljas) 

a) Via internet, webbaserat (exempelvis chatt, facebook, Live Messenger, 

kamera/videokonferens)      

b) Träffas på annan plats än i skolan (exempelvis ett café)   

c) Via e-post      

d) Via telefonsamtal     

e) Via sms      

f) Annat som inte är något ovanstående (ange vad i fritext)   

 

5. Hur ofta sker vägledning för de studerande som inte har möjlighet att fysiskt 

komma till dig på plats*?  

Fråga Någon tim/  

per dag 

Flera tim/ 

per dag 

Någon gång/ 

per vecka 

Någon gång/ 

per månad 

Aldrig 

a) Via internet, webbaserat 

(exempelvis chatt, facebook, Live 

Messenger, 

kamera/videokonferens)  

     

b) Träffas på annan plats än i skolan 

(exempelvis ett café)  

     

c) Via e-post      

d) Via telefonsamtal      

e) Via sms       

f) Annat som inte är något 

ovanstående (ange vad i fritext) 

     

 

 

Typ av kommunikativa medel via internet, webbaserat – dessa frågor besvaras 

enbart om du markerat fråga 4a 
6. Vilken typ av kommunikativa medel via internet för vägledning, erbjuds de 

studerande som inte har möjlighet att fysiskt komma till dig på plats* (fler 

alternativ kan väljas) 

a) Via s.k. ”chatt” (exempelvis Windows Live Messenger, MSN)  

b) Via Facebook      

c) Via ”kamera eller videosamtal” exempelvis Skype eller Adobe Connect  

d) Via blogg      

e) Via Twitter      

f) Annat som inte är något ovanstående (ange vad i fritext):  
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7. Hur ofta sker vägledning via internet för de studerande som inte har möjlighet att 

fysiskt komma till dig på plats*?  

Fråga Någon tim/  

per dag 

Flera tim/ 

per dag 

Någon gång/ 

per vecka 

Någon gång/ 

per månad 

Aldrig 

a) Via s.k. ”chatt” (exempelvis 

Windows Live Messenger, 

MSN) 

     

b) Via Facebook      

c) Via ”kamera eller 

videosamtal” exempelvis 

Skype eller Adobe Connect 

     

d) Via blogg       

e) Via Twitter      

f) Annat som inte är något 

ovanstående (ange vad i 

fritext) 

     

  

 

Dina synpunkter  
8. Vilka av de studerande, som inte har möjlighet att fysiskt komma på plats, anser 

du är mest behövande av vägledning? (välj ett alternativ) 

a) De som har en diagnos av något slag (ex social fobi, ADHD)   

b) De som bor eller befinner sig utomlands    

c) De som vill inte komma till skolan    

d) De har tidsbrist, känner att de inte har tid    

e) Annat som inte är något av ovanstående (ange 

vad):____________________________  

 

 

Om svaret är Nej på fråga 1, vänligen svara på denna fråga. 

 

Av vilken orsak har du inte vägledningssamtal för de studerande som inte har möjlighet 

att fysisk komma på plats till dig? 

a) Har inte rätt teknik/utrustning      

b) Ser inte ett behov att ha detta     

c) Annat (ange orsak): ______________________________ 
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Bilaga 3 – Påminnelse till studie- och yrkesvägledare hos 

utbildningsanordnare av gymnasiala kurser i Stockholm stad 

Hej! 

 

För ett tag sedan skickade jag ut en enkät gällande min C-uppsats om hur vägledning sker för de 

som inte har möjlighet att fysiskt komma på plats. Jag har ännu inte fått svar från dig, och det 

skulle vara värdefullt för mig om du hade möjlighet att ta dig tid att svara på denna enkät.   

Sista datum för svara på enkäten är 1 maj 2013. Du markerar dina svar med fet stil eller ett X.  

 

Om du har några frågor om min studie till uppsatsen kan du nå mig på (telefonnr) vardagar 

mellan 14-16.  

 

Tack på förhand för din medverkan. 

 

 

Helén Rickan 

Studerande på Studie- och yrkesvägledareprogrammet 

Institutionen för Pedagogik och Didaktik, Stockholms Universitet 

  mejl 

 telefonnummer  

 

 

 

 

mailto:helenrickan@gmail.com
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Bilaga 4 – Tackmejl för de som medverkat 

Hej!  

 

Tack för att du tog dig tid att besvara min enkät via telefonintervju gällande min studie vilket 

kommunikativt medel som erbjuds för vägledning till de som inte har möjlighet att närvara 

fysiskt på plats.  

 

Jag är mycket tacksam för din hjälp.  

 

Än en gång, tack för din medverkan! 

 

 

Helén Rickan 

 

Studerande på Studie- och yrkesvägledareprogrammet 

Institutionen för Pedagogik och Didaktik, Stockholms Universitet 
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Bilaga 5 - Redogörelse för enkätsvar 

 

Stjärna (*) betyder följande att;  På plats menar jag där du som studie- och yrkesvägledare 

huvudsakligen har din arbetsplats, exempelvis kontor på skolan eller enheten där du arbetar 

 

Tabell 1 - Har du vägledning med studerande som inte har möjlighet att närvara fysiskt 

på plats* hos dig?       n = 22 

Fråga Antal svar 

Ja 18 

Nej 4 

SUMMA: 22 

 

Tabell 2 - Av vilken orsak kan de studerande inte komma till dig på plats* för vägledning? 

(fler alternativ kan väljas)      n = 18 

 

Fråga Antal svar 

Diagnos 6 

Bor/befinner sig utomland 7 

Vill ej komma till skolan 4 

Tidsbrist 12 

Vet ej orsaken 2 

Annat: Syv vägleder 1 ggr/v 2 

Annat: Bor ej nära 1 

Annat: Syv finns på flera ställen 1 

Annat: Arbete 4 

Övrigt 1 

SUMMA: 40 

 

Tabell 3 - Välj ett av alternativen som enligt dig är mest vanligt förekommande orsak, att 

de studerande inte kan komma på plats för vägledning?  

       n = 18 

Fråga Antal svar 

Diagnos 2 

Bor/befinner sig utomland - 

Vill ej komma till skolan 1 

Tidsbrist 8 

Vet ej orsaken 1 

Annat: Arbete 3 

Annat: Bor ej nära 1 

Annat: Syv har ej tid 1 

Övrigt 1 

SUMMA : 18 
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Tabell 4 - Vilken typ av kommunikativa medel erbjuds de studerande som inte har 

möjlighet att fysiskt komma till dig på plats* (fler alternativ kan väljas) 

      n = 18 

Fråga Antal svar 

Via internet (ex. chat, facebook, live 

messenger) 

3 

Träffas på annan plats 3 

Via e-post 17 

Via telefonsamtal 16 

Via SMS 4 

SUMMA: 43 

 

Tabell 5 - Hur ofta sker vägledning för de studerande som inte har möjlighet att fysiskt 

komma till dig på plats*?      n = 18 

 

 Någon tim  

per dag 

Några timmar  

per dag 

Någon gång  

per vecka 

Någon gång  

per månad 

Via internet - - 3  - 

Träffas på annan 

plats 

- - - 3  

Via e-post 5 5  7  - 

Via telefonsamtal 7 2  7 - 

Via sms - - 3 1 

 

Tabell 6 - Vilken typ av kommunikativa medel via internet för vägledning, erbjuds de 

studerande som inte har möjlighet att fysiskt komma till dig på plats* (fler alternativ kan 

väljas)       n = 3 

 

Fråga Antal svar 

Via chatt  - 

Via Facebook 1 

Via video/Kamera samtal 2 

Via Blogg - 

Via twitter - 

SUMMA: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Tabell 7 - Hur ofta sker vägledning via internet för de studerande som inte har möjlighet 

att fysiskt komma till dig på plats*?     n = 3 

 

 Någon tim  

per dag 

Några timmar  

per dag 

Någon gång  

per vecka 

Någon gång  

per månad 

Via chatt - - - - 

Via Facebook - - 2   - 

Via kamera/video 

samtal 

- - 1  - 

Via blogg - - - - 

Via twitter - - - - 

 

 

 

Tabell 8 - Vilka av de studerande, som inte har möjlighet att fysiskt komma på plats, 

anser du är mest behövande av vägledning? (välj ett alternativ)   n = 18 

 

Fråga Antal svar 

Diagnos 8 

Bor/befinner sig utomland - 

Vill ej komma till skolan 2 

Tidsbrist 4 

Vet ej orsaken 1 

Annat: Arbete 2 

Annat: Bor ej nära 1 

SUMMA: 18 

 

Tabell 9 - Av vilken orsak har du inte vägledningssamtal för de studerande som inte har 

möjlighet att fysisk komma på plats till dig?   n = 4 

 

Fråga Antal svar 

Har inte rätt utrustning/teknik 1 

Ser inte behov i detta/behov efterfrågas ej 2 

Annat: de bor ej i närheten 1 

SUMMA: 4 

 

 

 

 

  


