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Bakgrunden till denna uppsats är att det riktats en hel del kritik mot skolans studie- och 

yrkesvägledning av bl.a. Skolverket. Ur dessa rapporter framkom bl.a. kritik mot att det 

idag finns stora skillnader i kvalitet mellan olika kommuner och olika skolor när det 

gäller skolornas studie- och yrkesvägledning. En förklaring till dessa kvalitetsskillnader 

är att det enligt skollagen finns en stor frihet för den enskilda skolan att själv bestämma 

över innehållet och organiseringen av skolans studie- och yrkesvägledning. Tydligare 

riktlinjer för hur skolans studie- och yrkesvägledning ska bedrivas har därför framförts. 

Uppsatsens syfte är att studera hur några verksamma studie- och yrkesvägledare inom 

grund- och gymnasieskolan talar om sig själva och sitt yrke i relation till den egna 

arbetsplatsen. Min teoretiska utgångspunkt är diskursanalys och social jämförelseteori 

och jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Ur 

resultatet av det empiriska materialet har jag kunnat identifiera en diskursordning för 

vägledare på grund- och gymnasieskolan. Inom denna diskursordning finns olika åsikter 

bland respondenterna i studien bl.a. när det gäller arbetsuppgifter som ligger utanför 

vägledarens egentliga yrkeskompetens. Diskursen om ”mångsyssleri” är den mest 

framträdande diskursen i denna studie. Ett annat intressant resultat är att personligheten 

är viktigare än yrkesgrupp när det gällde frågor om samarbete och känsla av tillhörighet 

med andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen. I intervjuerna framkom också att det 

finns ett önskemål bland några av respondenterna om ökad reglering och tydligare 

riktlinjer för skolans studie- och yrkesvägledning medan andra värdesätter ett större 

handlingsutrymme för den egna verksamheten. 
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1. Inledning 

I skolverkets rapporter (2007) från 2005 och 2007 framkommer att skolans studie- och 

yrkesvägledning lider av ett flertal brister. Ansvaret för skolans studie- och 

yrkesvägledning finns med dagens decentraliserade styrsystem såväl hos den enskilda 

kommunen som hos den enskilde rektorn på den enskilda skolan. I praktiken ligger också 

mycket av ansvaret för tolkningen och utvecklingen av skolans studie- och yrkesvägledning 

hos den enskilde studie- och yrkesvägledaren på den egna skolan. 

Enligt de allmänna råden för skolans studie- och yrkesorientering (2009) så ska kommunen 

och skolan se till att skolans verksamhet bedrivs enligt de lagar och bestämmelser som 

föreskrivs enligt skollagen. Det finns också en stor frihet för hur skolans olika 

verksamheter ska utformas. 

Till den kritik som framkommit i bl.a. skolverkets rapporter hör att det finns stora 

skillnader i kvalitet mellan olika kommuner och olika skolor när det gäller skolornas 

studie- och yrkesvägledning. I rapporten ”Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela 

skolans ansvar” (2008) ges också såväl förklaringar som lösningar till de problem som 

skolans studie- och yrkesvägledning uppges ha. Bland annat föreslås krav på tydligare 

nationella mål och en klarare fördelning av olika yrkesgruppers ansvarsområden när det 

gäller studie- och yrkesvägledningen. Andra synpunkter är att studie- och 

yrkesvägledningen i det mål- och resultatstyrda styrsystemet behöver synliggöras i 

läroplanen och att man behöver skapa synliga och mätbara mål för studie- och 

yrkesvägledningen. Andra menar att lösningen på problematiken istället finns i en bättre 

kommunikation mellan skolans ledning, lärarna, studie- och yrkesvägledaren och skolans 

övriga personal.  Lundahl m.fl. (2010) tar upp kritiska synpunkter som berör de enskilda 

studie- och yrkesvägledarna på skolorna är att de ibland saknar adekvat utbildning och att 

de ofta utför arbetsuppgifter som enligt skoverkets rapporter inte tillhör studie- och 

yrkesvägledningen. Exempel på sådana arbetsuppgifter är administration och 

marknadsföring av utbildningsprogram. Skolverket tar i sin rapport (2007) också upp att i 

en värld av globalisering och allt snabbare förändringar som ställer nya och högre krav på 

anpassning av såväl individen som på samhället i stort har det också vuxit fram ett ökat 

behov av god vägledning. En viktig förutsättning för att ett samhälle skall kunna ge sina 
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medborgare den vägledning som idag krävs bl.a. för det livslånga lärandet är att man har 

tillgång till kunniga och välutbildade vägledare.  

Ellström (1992) menar att den som har ett yrke eller utövar en arbetsuppgift antas ha en 

viss form av kunskap eller färdighet för just detta som kallas kvalifikation eller kompetens. 

Gunnarsson (1994) pekar i sin avhandling bl.a. på skillnaden mellan allmänna och 

specifika kvalifikationer. Hon menar att de allmänna till skillnad från de specifika inte 

kräver någon särskild kompetens utan att de kan utövas av en rad olika yrkesgrupper. 

Enligt Karlsson (2010) så är kompetenser och kvalifikationer starkt knutna till 

yrkesidentitet och kan kopplas till såväl utbildning, personliga egenskaper som till vilken 

position en individ har i en arbetsorganisation eller till vilket yrkeskollektiv man tillhör. 

Vilket inflytande som en yrkesgrupp kommer att få inom en organisation beror bl.a. på 

vilka krav som ställs när det gäller utbildning.   

Skolverket (2007) tar i sin rapport om kvalitetsgranskning av studie- och 

yrkesvägledningen inom grundskolan upp att det i regeringens budgetproposition från 2007 

betonas att vikten av att de personer som bedriver studie- och yrkesvägledning har adekvat 

utbildning.   

2011 infördes nya läroplaner för grund- och gymnasieskolan (www.skolverket.se). Dessa nya 

läroplaner har för studie- och yrkesvägledningens del bl.a. inneburit att det skett en viss 

förändring mot bl.a. skärpta krav när det gäller kravet på att den som innehar tjänst som 

studie- och yrkesvägledare på grund och gymnasieskolan ska ha adekvat utbildning.  

Enligt den gamla läroplanen för grundskolan, Lgr-94 så, fanns inget direkt krav på att den 

person som bedriver skolans studie- och yrkesvägledning har en examen från studie- och 

yrkesvägledarutbildningen. Här står bara att den person som ska vägleda eleverna inför 

vidare utbildning och yrkesval ska utföras av studie- och yrkesvägledare, men att detta 

även kan utföras av ”den personal som fullgör motsvarande uppgifter”. Enligt Gunnarssons 

definition skulle därmed skolans studie- och yrkesvägledning vara en allmän kompetens 

d.v.s. kunna utföras av olika yrkesgrupper inte bara av studie- och yrkesvägledare. 

Evertsson (2002) tar i sin avhandling upp att konkurrens mellan olika yrkesgrupper såväl 

som mer övergripande samhällsförändringar kan vara ett hot mot en yrkesgrupps kontroll 

över ett visst område på arbetsmarknaden.  Utifrån detta perspektiv finns det en risk för att 

studie- och yrkesvägledarens specifika kompetens inte kommer till användning. Risken för 

att detta sker är, menar jag, extra stor om skolans ledning har en annan uppfattning om vad 

vägledaren ska göra eller inte göra. Jag gjorde mina intervjuer för denna studie mellan 

http://www.skolverket.se/
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2011-04 och 2011-08, alltså precis i övergången mellan de gamla och de nya läroplanerna.  

Mycket av det som säjs i intervjuerna finns kopplat till den tidigare skollagen och 

läroplanerna samt till de allmänna råden för skolans studie- och yrkesorientering från 2009.  

Trots att det finns både studier och rapporter om hur skolans studie- och yrkesvägledning 

bedrivs och även många olika förslag till förbättringar av verksamheten så menar jag att det 

behövs mer forskning om hur studie- och yrkesvägledare själva ser på sitt arbete. Jag 

hoppas därför att jag med en empirisk undersökning av hur några studie- och 

yrkesvägledare inom grund- och gymnasieskolan talar om sig själva och sitt yrke i relation 

till den egna arbetsplatsen, ska kunna bidra med mer kunskap inom området. 

Thunborg (1999) tar i sin avhandling upp att studiet av yrkesidentiteter hör ihop med hur 

människor inom ett visst yrkeskollektiv tar till sig vissa gemensamma åsikter och värden 

och gör dem till sina egna. Skapandet av en yrkesidentitet sker också i samspelet med andra 

yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen. En persons yrkesidentitet kan härmed tänkas 

uppstå i skärningspunkten mellan de olika diskurser som finns inom det egna 

yrkeskollektivet såväl som på den egna arbetsplatsen. Med detta som utgångspunkt har jag 

valt att studera hur några verksamma studie- och yrkesvägledare inom grund- och 

gymnasieskolan talar om sig själva och sitt yrke utifrån den egna arbetsplatsen. 
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1.1 Syfte  

Mitt syfte med denna uppsats är att studera hur några studie- och yrkesvägledare inom 

grund- och gymnasieskolan talar om sig själva och sitt yrke i relation till den egna 

arbetsplatsen. Utgångspunkten har varit att se vilka föreställningar om den egna 

yrkesidentiteten som kommer till uttryck i intervjuer med dessa studie- och yrkesvägledare. 

Jag vill även se vilka föreställningar som finns hos dessa vägledare när det gäller 

betydelsen av det egna arbetet i relation till andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen. 

Jag vill analysera detta utifrån två teoretiska perspektiv, diskursanalys och social 

identitetsteori. Mina frågeställningar är:   

 

 Hur konstruerar studie- och yrkesvägledare sin yrkesidentitet utifrån sina 

arbetsuppgifter på den egna arbetsplatsen? 

 Hur konstruerar studie- och yrkesvägledare sin yrkesidentitet gentemot andra 

yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen? 

 Hur ser studie- och yrkesvägledare på betydelsen av sitt eget arbete på den egna 

arbetsplatsen gentemot andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen?  
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2. Bakgrund 

Detta bakgrundskapitel inleds med en beskrivning av den litteratursökning som jag gjort 

över forskningsfältet kring studie- och yrkesvägledares identitetskonstruktion ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv samt tidigare forskning om hur studie- och yrkesvägledare ser 

på sitt arbete. Därefter ges en beskrivning över hur styrningen och organisationen av 

studie- och yrkesvägledningen inom skolan förändrats från mitten av 1900-talet fram till 

idag.  Här ges också en översiktlig beskrivning av hur innehållet av skolans studie- och 

yrkesvägledning varierat under de senaste decennierna och några av de problem som denna 

verksamhet har haft att brottas med. Därefter ges en översiktlig beskrivning av vad som står 

i de allmänna råden för skolans studie- och yrkesvägledning och sedan följer ett utdrag från 

etiska regler för studie- och yrkesvägledare. 

2.1 Litteratursökning 

Jag har gjort litteratursökningar på LIBRIS, ERC och ERIK och använt mig av sökord som 

counselor, careerguidancecounselor, occupational identity and discursetheory och 

identitytheory. När det gäller forskningsfältet studie- och yrkesvägledning så har jag hittat 

8 svenska avhandlingar, dock ingen som tar upp det specifika forskningsfältet om studie- 

och yrkesvägledares yrkesidentiteter ur ett diskursanalytiskt perspektiv. När det gäller 

internationella studier inom detta forskningsfält så har jag inte hittat någon avhandling 

inom forskningsfältet diskursanalys och studie- och yrkesvägledares identitetskonstruktion. 

Däremot har jag hittat studier som tar upp andra yrkesgruppers identitetskonstruktioner ur 

ett diskursanalytiskt perspektiv. Ett exempel på detta är Karlssons (2010) avhandling ” I 

modernitetens skugga? Om förändring och identitet i två administrativa yrken”. Här har 

författaren studerat postkassörsskors och läkarsekreterares yrkesidentiteter ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv. Karlsson motiverar valet av att studera just yrkesidentitet med 

att detta begrepp kan kopplas till hur människor ser på, värderar och kategoriserar olika 
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yrken och arbetsuppgifter i olika sociala sammanhang. Kategorisering innebär samtidigt en 

betoning på språket och det diskursiva och hur olika diskurser påverkar människors 

verklighetsuppfattning. Författaren har valt att utgå från den diskursanalytiska inriktning 

som intresserar sig för de diskurser som vid en given tidpunkt finns inom olika yrken och 

institutioner och som genom inbördes motsättningar kämpar om att få ge innehåll åt olika 

fenomen istället för de större mer övergripande diskurser som gör anspråk på att påverka 

samhället i stort. Karlsson har använt sig av några begrepp från diskursteorin som 

nodalpunkt, flytande signifikant och subjektsposition som alla kan knytas till 

identitetskonstruktion. Karlsson betonar dock att hon inte haft för avsikt att göra en 

språklig analys på detaljnivå med motiveringen att detta inte är relevant för en större 

intervjustudie. Inom Biblioteks och informationsvetenskap finns också en hel del svenska 

studier inom forskningsfältet diskursanalys och identitetskonstruktion t.ex. Olofsson 

Liljedahl och Tagessons (2007) magisteruppsats ”Tradition förändring och splittring – En 

diskursanalytisk studie och bibliotekariers yrkesidentitet”. Uppsatsen tar upp hur 

bibliotekarieyrket genomgått många förändringar som påverkat bibliotekariers 

yrkesidentitet på såväl makro- som mikronivå, bl.a. nämns faktorer som Internets framväxt 

och yrkets akademisering. Genom att studera hur bibliotekarieyrket beskrivs i olika texter 

har författarna velat belysa yrkets status och yrkesidentitetens tydlighet. Valet av teori och 

metod har i denna studie motiverats med att man haft för avsikt att studera såväl språk som 

sociala relationer och maktstrukturer. Författarna har valt att utgå från Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys och till denna har man kopplat några begrepp från Abbots (1987) 

professionsteori. Författarna har fokuserat på hur bibliotekarieyrket beskrivs i texter från 

svenska bibliotek till skillnad från tidigare studier inom området som studerat massmedias 

definition av bibliotekariers yrkesidentitet. Ett annat exempel på hur bibliotekarieyrket 

beskrivs av den egna yrkesgruppen är Storm (2010). Syftet i denna studie är att studera hur 

några folkbibliotekarier beskriver sitt arbete och vad de menar är användares bild av 

bibliotekarieyrket. Författarens teoretiska och metodologiska ansats är Laclau och Mouffes 

diskursteori. Detta motiveras med att det enligt socialkonstruktionismen  inte existerar 

någon objektiv verklighet och att det bara är genom språket som vi kan bilda oss en 

uppfattning om socialt samspel och identitetskonstruktion. Till skillnad från Olofsson 

Liljedahl och Tagesson (2007) har Storm valt att inte koppla diskursanalysen till några 

andra teorier. Storms förförståelse är att det finns en gemensam existerande diskurs om 

folkbibliotekariers föreställningar om det egna yrket när det gäller arbetsuppgifter, 

yrkesroll och kompetens. Författaren har även utgått ifrån att det finns en konflikt mellan 
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bibliotekariernas egen bild av sitt yrke och hur de menar att bibliotekens kunder ser på 

bibliotekarieyrket.  Storm har använt sig av analysbegrepp från diskursteorin som 

nodalpukt, flytande signifikant och subjektspositionering. Hennes slutsats är att det inom 

diskursen för folkbibliotekarier finns två motstridiga positioner, information och kultur, 

och att det som säjs eller inte sägs om bibliotekariers arbetsuppgifter, yrkesroller, 

kompetens och föreställningar om det egna yrket varierar.  Bibliotekarieyrket får utifrån 

detta inte någon fast identitet utan måste ses som ett föränderligt mångtydigt begrepp.  

Även Gedda (2001) har i sin avhandling ”Den offentliga hemligheten En studie om 

sjuksköterskors pedagogiska funktion och kompetens i folkhälsoarbetet”, använt sig av en 

diskursanalytisk ansats. Här är syftet att belysa vilka föreställningar om folkhälsoarbete och 

sjuksköterskors pedagogiska funktion och kompetens som finns bland sjuksköterskor och 

beslutsfattare på lokal nivå. I syftet ingår också att beskriva de villkor som konstruerar 

sjuksköterskornas pedagogiska funktion och kompetens inom folkhälsoarbetet. Gedda har 

gjort kvalitativa intervjuer med specialistsjuksköterskor och med chefer och politiker på 

lokal nivå.  I sin teoretiska ansats har Gedda använt sig av begrepp från Bourdieu som 

habitus och kapital och till dessa har hon kopplat Foucaults diskursbegrepp och teori om 

makt och styrning. Analysen är gjord utifrån Potter och Wethrells (1987) diskursanalytiska 

perspektiv. Geddas förförståelse är att det finns ett specifikt sätt att uttrycka sig och ge 

betydelse åt föreställningar om sjuksköterskornas pedagogiska funktion och kompetens i 

folkhälsoarbetet bland politiker, skolledare och sjuksköterskor inom den öppna hälso- och 

sjukvården. Författarens förförståelse innefattar även att det som tänks och uttrycks bland 

respondenterna i hennes studie har sitt ursprung i ett gemensamt ”tankekollektiv” enligt 

Fleck (1997). Därmed kan det som säjs eller inte säjs i en specifik social kontext eller av 

representanter från en organisation eller yrkeskollektiv, ha sitt ursprung i ett gemensamt 

erkänt kunskapssystem. Detta återfinns i resultatet av respondenternas uttalanden och 

attityder i Geddas avhandling. 

När det gäller mer närliggande yrkesgrupper för studie- och yrkesvägledare som kuratorer 

och skolsköterskor så har jag hittat några studier som berör yrkesidentitet, yrkesroller och 

värdering av arbete. Ett exempel är Morberg (2008) vars licentiatuppsats ”Ensam i sin 

profession i skolans värld” där hon beskriver hur skolsköterskor upplever att de ges 

möjlighet att utöva arbetsuppgifter som är specifika för den egna professionen. Ur resultatet 

framkom bl.a. att skolsköterskorna upplever att de har ett för litet handlingsutrymme och 

stöd från skolans personal när det gäller att utöva hälsoarbete. Orsaker till 

skolsköterskornas begränsade handlingsutrymme är bl.a. bristande förståelse för 
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skolsköterskors kompetens bland lärarna men också brist på intresse från ledningen. Ur 

resultatet framkom även att tillräckligt mycket tid för det enskilda hälsosamtalet med 

eleven är viktigt och att skolsköterskorna ofta fick ta på sig arbetsuppgifter som ingen 

annan personal på skolan vill ta hand om.  

Positiva åsikter om det egna arbetet är arbetet med eleverna och att skolsköterskorna 

upplever det egna arbetet som självständigt. Större tydlighet om skolsköterskors kompetens 

med särskilt fokus på hälsoarbetet med eleven lyfts upp som viktigt för skolsköterskors 

profession i framtiden. När det gäller skolkuratorer så vill jag nämna Claesson och Eliasson 

(2010) som undersökt hur andra yrkesgrupper ser på kuratorns roll inom skolan. Deras 

studie visar på att kuratorn tillskrivs en viktig roll inom skolan och elevhälsoteamet men att 

det trots detta finns ett behov av att kuratorns kompetens blir mer tydlig och synliggjord för 

andra yrkesgrupper inom skolan.  Även Hanquist (2011) har i sin magisteruppsats om 

psykiatrikuratorers yrkesroll och yrkesidentitet kommit fram till att kuratorn har en otydlig 

yrkesidentitet. Hennes studie visar också att kuratorn har många olika arbetsuppgifter samt 

att kuratorer delvis har en gemensam kunskapsbas med andra närliggande yrkesgrupper. 

Löfgren (2012) tar i sin avhandling upp hur lärares yrkesidentiteter påverkats både av mer 

övergripande samhällsförändringar som globalisering och marknadsanpassning som av 

förändringar av det nationella utbildningssystemet från centralstyrning mot ökad 

decentralisering och kommunalisering. Han beskriver hur dessa förändringar lett till såväl 

ökad frihet som större ansvar när det gäller lärarnas arbete. I praktiken har detta inneburit 

att lärarna på den enskilda skolan fått stor frihet att själva lägga upp sitt arbete, men också 

en större press att kunna hävda sig i konkurrensen med andra lärare och skolor och ett 

större ansvar för att eleverna uppnår sina mål. Löfgren nämner även negativa förändringar 

som ineffektivitet med längre informationskanaler och mer tungarbetad administration än 

under den gamla centralstyrda skolan. 

2.2 Tidigare forskning 

I Skolöverstyrelsens rapport (1991) Vem behöver syo? ges en beskrivning av skolans 

studie- och yrkesorientering och hur den tidens syofunktionärer upplevde sitt arbete. Här 

nämns bl.a. att syofunktionärerna känner krav på sig från många håll. När det gäller krav 
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från lärarna och skolledningen nämns förutom uppgifter som att kunna ge adekvat 

information om olika studievägar även ett aktivt deltagande i elevvårdsarbetet. Konkreta 

exempel på sådana uppgifter som kan knytas till elevvård är samtal med elever kring 

anpassad studiegång och avhopp från gymnasiet. Andra uppgifter som upptar 

studievägledarnas tid är arbete med prao och studiebesök.   

När det gäller frågan om hur andra yrkesgrupper inom skolan värderar syofunktionärernas 

arbete så framgår det att flertalet skolledare värderar syofunktionärernas arbete högt. Till 

sådant som värdesätts högt av skolledarna är syofunktionärernas goda kännedom om 

eleverna samt deras kunskaper om arbetslivet. När det gäller lärarnas uppfattning så är även 

den överlag positiv och här nämns vägledarnas kunskaper om arbetsmarknad och 

utbildningssystem. Kritiska synpunkter på vägledarna är att dessa ibland uppfattas som 

anonyma och att det saknas ett naturligt samarbete mellan lärare och vägledare.  När det 

gäller elevernas uppfattning, så är de elever som haft mycket kontakt med sin vägledare 

positiva och då nämns personliga egenskaper som att vägledaren är hjälpsam, förstående 

och är lätt att parata med.  

Henrysson (1994) tar i sin avhandling Syokulturer i skolan upp hur skolans studie- och 

yrkesorientering uppfattas av elever och av skolans personal på några högstadieskolor i 

Sverige. Av resultatet framkom bl.a. att lärare och skolledare överlag var nöjda med de 

studie- och yrkesorienterande insatserna som gjordes av skolornas vägledare 

(syofunktionärer). Att hjälpa eleverna i deras studie- och yrkesval uppfattades av lärare och 

skolledare som vägledarens viktigaste uppgift. I detta sammanhang nämns uppgifter som 

den personliga vägledningen av eleven och information till grupper av elever. Även 

praktisk arbetslivsorientering (PRAO) lyftes upp som en viktig del i skolans studie och 

yrkesorientering. Även om lärarna också deltog i skolans studie- och yrkesorientering så 

var deras delaktighet begränsad och det var studie- och yrkesvägledaren som av den övriga 

personalen uppfattades som den som var expert och förväntades utföra merparten av de 

studie- och yrkesorienterande arbetsuppgifterna på skolan. Det saknades också kunskap 

bland lärare och annan personal om viktiga delar av innehållet i målet för skolans studie- 

och yrkesorientering t.ex. att ge eleverna ökad självkännedom.  Kritik som framfördes av 

skolledare och lärare gentemot studie- och yrkesvägledarna var att elevrenas val av 

gymnasieutbildning ibland var alltför orealistisk och att det då fanns en risk för att dessa 

elever inte skulle klara utbildningen.  

Vägledarna själva tog upp att det var viktigt för dem och deras verksamhet att ha ett nära 

och väl fungerande samarbete med lärarna och bra relationer med rektorn. Av studien 
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framgick dock även att det fanns en del motstridiga uppfattningar bland såväl elever, lärare, 

rektorer och studie- och yrkesvägledarna själva om hur väl skolans studie- och 

yrkesorientering fungerar. Bland annat framkom att olika intressegrupper lägger olika vikt 

vid olika delar av den studie- och yrkesorienterande verksamheten och att detta skapar det 

författaren kallat för olika syokulturer. Här framkom att kunskapen om och intresset för 

skolans studie- och yrkesorientering varierade mycket mellan några av skolorna. Henrysson 

drar slutsatsen att rektorns uppfattning om och engagemang för skolans studie- och 

yrkesorientering har stor betydelse för viken status som denna verksamhet får. Även den 

enskilde studie- och yrkesvägledarens engagemang för sitt arbete och dennes förmåga att 

skapa goda relationer med såväl lärare, elever och med skolledningen har betydelse. Andra 

faktorer som påverkar skolans syokultur är personalens förhållningssätt mot eleverna, här 

spelar öppenhet och lyhördhet för elevernas behov och önskemål en avgörande roll.  

I sin studie Varifrån till vart? skriver Dresch (1996) om bl.a. syokonsulenters yrkesroll och 

arbetsuppgifter. Resultatet visade att det som syokonsulenterna beskrev som det bästa i sitt 

arbete var kontakter med andra människor och här nämndes också altruistiska orsaker som 

att kunna hjälpa människor som misslyckats av olika skäl. När det gällde 

arbetstillfredställelse nämndes sådant som kan härledas till arbetsuppgifter som 

”vägledning”, ”vägledningssamtal” men också att få arbeta självständigt. Omväxling i 

arbetet beskrevs också som positivt.  Några av de tillfrågade nämnde också att få arbeta 

med administrativa uppgifter. Det som beskrevs som negativt i arbetet var bl.a. skolans 

bristande resurser när det gällde svaga grupper och som förklaringar till detta uppgavs såväl 

brist på tid som brister i skolans organisation men även ett begränsat handlingsutrymme när 

det gällde syofunktionärernas eget arbete. I övrigt nämndes också en alltför tung 

arbetsbelastning och att hålla sig a jour med ny kunskap inom området.  

När det gällde respondenternas syn på vad de menade var syokonsulenternas viktigaste 

framtida arbetsuppgifter så nämndes uppgifter som: ”att förbereda eleverna inför 

gymnasievalet och arbetslivet”, ”vägledning”, ”information”, men också ”att vara ett stöd 

för svaga elever”.  

Dresch tar också upp att respondenterna ibland kände sig maktlösa i sitt arbete och att de 

menade att detta hade sin grund i brister i skolans organisation snarare än i den egna 

kompetensen. Dresch hänvisar till en annan studie av Håkansson, N & Ivarsson R (1994) 

som tar upp att vägledare upplever att deras kompetens inte tillvaratas i tillräckligt hög 

utsträckning. Dresch menar dock att vägledarna inte utnyttjar det handlingsutrymme som 

han menar finns inom det decentraliserade styrsystemet som gör det möjligt för dem att 
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själva forma och påverka det egna arbetet.  Dresch menar att decentraliseringen öppnar 

stora möjligheter för vägledarna att påverka chefer och beslutsfattare så att deras arbete kan 

effektiviseras och förbättras. Han tillägger dock att det kan behövas en fortsatt utveckling 

av skolornas och de enskilda kommunernas utvecklingsarbete för att möjliggöra en 

utveckling av vägledarens arbete mot utveckling och effektivisering.  

I Vägledning i förändring diskuterar Dresch och Lovén (2003) vilka effekter som olika 

förändringar i omvärlden kommer att få på vägledningens innehåll och utformning. 

Författarna tar bl.a. upp att ett allt större informationsflöde gör det svårare för både elever 

och vägledare att sålla ut det som är relevant information. Eleverna använder inte heller 

internet i någon högre utsträckning för att söka information utan vänder sig hellre till sin 

vägledare, vilket ökar vägledarnas arbetsbörda.  Författarna tar också upp att den ökande 

konkurrensen från bl.a. många nya friskolor gjort det svårare för vägledaren att upprätthålla 

en neutral och opartisk hållning. Det finns också ett ökat tryck på gymnasievägledarna från 

gymnasieskolorna när det gäller marknadsföring av program och skolor. Fler omogna 

elever på grundskolan samt brist på familjestöd nämns också som förändringar som 

påverkar och kommer att påverka vägledarrollen nu och i framtiden.  

2.3 Från yrkesvalslärare till studie- och yrkesvägledare  

Lundahl m.fl. (2010) tar upp att det i samband med övergången från jordbruks- till 

industrisamhälle uppstod i Sverige i början av 1900-talet de första 

arbetsförmedlingskontoren. Inom denna verksamhet lades också grunden för en 

yrkesorientering och arbetsplacering för unga. Det dröjde dock fram till 1940-talet innan en 

organiserad och professionell form av studie- och yrkesvägledning kunde ta form. Detta 

skedde i samband med inrättandet av statens arbetsmarknadskommission.  

När enhetsskolreformen infördes uppstod en diskussion om ansvaret för studie- och 

yrkesvägledningen skulle överföras från arbetsförmedlingen till skolan. Mot bakgrund av 

den tidens ”machningstänkande” framfördes kritik mot skolans förmåga att förstå 

sambandet mellan samhällets krav och behov av olika yrken och individens förmåga. Detta 

ledde till en fördelning av ansvaret för studie- och yrkesvägledningen mellan skolan och 

arbetsförmedlingen. När grundskolereformen genomfördes fortsatte detta delade ansvar för 



 14 

de yrkesvalslärare som innehade tjänsterna som bedrev studie- och yrkesvägledningen av 

eleverna.  

1971 kom ett förslag till en ny organisation för skolans studie- och yrkesorientering (SYO), 

som innebar att hela ansvaret för verksamheten lades på skolan. En ny typ av tjänster 

inrättades för såväl grund- som gymnasieskola som var frikopplad från undervisningen. 

Varje gymnasieskola och grundskola med högstadium skulle nu ha en särskild tjänst med 

enbart studie- och yrkesorienterande uppgifter. Yrkesvalslärarna vara kvar på 

grundskolorna men var nu enbart anställda av skolan. I samband med denna förändring 

infördes också en 1-årig högskoleutbildning av syokonsulenter. Den studie- och 

yrkesorientering som nu infördes hade också ett helt nytt innehåll än tidigare. Fokus 

flyttades nu från att bistå den enskilde individen i dennes valprocess till att inriktas mot 

samhällsförändring. De nya syokonsulenterna skulle arbeta för en förändring av 

utbildningssystemet och arbetslivet och därmed bidra till att skapa ett bättre och mer 

jämlikt samhälle. Dock visade det sig av de utvärderingar som gjordes av den nya 

verksamheten att målen om ökad jämlikhet var alltför otydliga och motsägelsefulla för att 

kunna uppnås.  

I början av 1980-talet rådde stor oenighet om hur frågorna kring skolans studie- och 

yrkesvägledning skulle hanteras. Målen för studie- och yrkesorienteringen fanns nu 

utspridda i såväl läroplaner som i propositioner och utskottsbetänkanden. Trots detta beslöt 

riksdagen 1984 att i stort slå fast den försöksverksamhet som inletts under 1970-talet. Den 

oklarhet som därefter rådde kring målen för skolans studie- och yrkesvägledning ledde 

också till att denna verksamhet i mångt och mycket kom att präglas av de enskilda 

skolornas rektorer och syokonsulenter. Oklarheter kring hur målen skulle tolkas skapade 

också förväntningar från olika intressenter om att de enskilda studie- och yrkesvägledarna 

skulle ”leda in” eleverna på ”rätt” utbildning. 

1991 upphörde den centralstyrda statliga styrningen av skolan och kommunerna övertog nu 

huvudmannaskapet för skolan. 1994 års läroplaner innebar att de gamla statliga målen och 

riktlinjerna för skolans studie- och yrkesorientering inte längre gällde. I Lpo 94 och Lpf 94 

fanns inga specifika riktlinjer för vare sig innehåll eller organisation av skolans studie- och 

yrkesvägledning. Målen för studie- och yrkesvägledningen skulle nu istället formuleras 

lokalt i de kommunala skolplanerna på de enskilda skolorna. Detta skulle grundas på den 

nationella läroplanen, vilket gav stort utrymme för egna tolkningar. Här menar några 

kritiker att de gamla målen från tidigare läroplaner ofta levde kvar.  
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1999 tillsatte regeringen en utredning av vägledningen inom skolan och av utbildningen för 

studie- och yrkesvägledare. 2001 kom en SOU-rapport där resultatet av denna utredning 

presenterades: Karriärvägledning.se.nu. Här framkom bl.a. att de studie- och 

yrkesvägledare inom skolan som ingick i undersökningen inte var nöjda med sin 

arbetssituation. Exempel på kritik som framfördes av vägledarna var att de ansåg att de fick 

utföra uppgifter som låg utanför deras egentliga yrkesprofession. Här nämndes bl.a. 

skoladministration och kurativa uppgifter. En förklaring till detta som utredaren för 

rapporten kom fram till var att många verksamma studie- och yrkesvägledare inte hade 

studie- och yrkesvägledarutbildning. Utredningen visade också att den vägledning som 

bedrevs på skolan inte i första hand tillgodosåg individens behov, utan skolans egna. 

Förslag till förändringar som denna utredning gjorde var bl.a. att kraven på behörighet för 

verksamma studie- och yrkesvägledare skulle skärpas. Andra förslag var att inrätta ett 

nationellt centrum för karriärvägledning och ett gemensamt IT-system. Utredningen ledde 

dock inte till att det gjordes en proposition för vägledning som omfattade förslagen om bl.a. 

behörighet till vägledartjänster. Istället kom den promemoria som lades fram att främst 

rikta in sig på frågor som berör vuxenutbildning. 

I Lundahls (2002) beskrivning framgår att Sverige år 2004 fick kritik av professor Anthony 

Watts för att ha valt att stå utanför OECD´ s och Världsbankens granskning av studie- och 

yrkesvägledningen i några olika länder. Denna kritik ledde fram till skolverkets 

beskrivning och utvärdering av studie- och yrkesvägledningen inom det offentliga 

skolväsendet. Här framkom som jag tidigare nämnt att det finns stora brister när det gäller 

styrning, ledning och kvalitetssäkring för skolans studie- och yrkesvägledning.  

En fråga som tagits upp i senare utvärderingar av skolans studie- och yrkesvägledning är 

den om vad studie- och yrkesvägledning egentligen står för och vad studie- och 

yrkesvägledaren ska arbeta med. Olika förklaringar till problematiken bakom bristerna i 

den studie- och yrkesvägledning som beskrivs inom skolan har jag redan tagit upp som att 

en del vägledare saknar adekvat utbildning. Andra förklaringar som ges i de studier som 

gjorts är den alltmer komplexa arbetsmarknaden och ett föränderligt utbildningssystem. 

Kraven på den enskilde att vara flexibel och anställningsbar i en global värld gör också att 

kraven på god vägledning ökar.   
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2.4 Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning 

Då mitt syfte är att studera hur några studie- och yrkesvägledare på grund och 

gymnasieskolan pratar om sig själva och sitt yrke i relation till den egna arbetsplatsen så 

menar jag att det kan vara av intresse att se hur det som framkommer i intervjumaterialet 

förhåller sig till vad som står i de allmänna råden för skolans studie och yrkesorientering 

(2009). När det gäller styrning och ledning så har rektor ansvaret för skolans resultat och 

detta innefattar bl.a. organisationen av studie- och yrkesvägledningen. Kommunen har 

ansvaret för att utbildningen genomförs enligt de lagar och bestämmelser som finns för 

skolan. Skola och kommun har stor frihet för hur verksamheten ska utformas men har 

ansvar för att de nationella riktlinjerna uppnås. Både kommun och skola bör se till att det 

finns system och rutiner för att planera, följa upp och utvärdera målen för studie och 

yrkesorienteringen.  

 

Rektorn bör ge riktlinjer och förutsättningar för att studie och yrkesorienter- 

ingen blir ett uppdrag för hela skolan där rektor, lärare, studie och yrkesväg- 

ledare samt skolans övriga personal tillsammans ger eleven goda  

förutsättningar för att kunna göra väl underbyggda studie och yrkesval  

(Skolverket 2009, s 8) 

 

Vidare står det att rektor även ansvarar för att det finns en tydlighet för hur ansvaret för 

studie och yrkesorienteringen är fördelat mellan de olika personalkategorierna och hur man 

ska samarbeta kring dessa frågor.  

Det poängteras också att rektorn utnyttjar studie- och yrkesvägledarens kompetens för att 

sprida kunskap inom området och ger stöd åt övriga personalgrupper inom skolan. Det 

poängteras också att studie- och yrkesvägledaren ska ha ett nära samarbete med lärarna så 

att vägledning och information förs in i undervisningen.  Vidare betonas vikten av att det 

finns en kontinuerlig kartläggning och analys av kompetensbehovet av skolans studie- och 

yrkesvägledning.  Skolans personal ska ha kunskaper om bland annat behörighetsregler till 

såväl gymnasiet som för vidare studier.  

I de allmänna råden (2009) betonas även vikten av kontinuerlig kvalitetsutveckling av 

skolans studie- och yrkesvägledning och att detta förutsätter både utvärderingar av den 

egna verksamheten och att det ges möjlighet till kompetensutveckling inom aktuell 

forskning inom området.  
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2.5 Etiska regler för studie- och yrkesvägledning 

Eftersom mitt syfte är att studera hur några studie- och yrkesvägledare inom grund- och 

gymnasieskolan pratar om sig själva och sitt yrke i relation till den egna arbetsplatsen så 

menar jag att det kan vara av intresse att se hur det som framkommer i intervjumaterialet 

förhåller sig till studie- och yrkesvägledares etiska regler. Jag återkommer till hur jag vill 

motivera detta i teorikapitlet. Enligt Lärarnas Riksförbund Studie och Yrkesvägledarnas 

etiska riktlinjer (2001-10-13) så är studie och yrkesvägledarens viktigaste uppgift den 

personliga vägledningen. Här utgör det professionella samtalet det viktigaste redskapet för 

studie och yrkesvägledaren. I sitt arbete möts studie och yrkesvägledaren av såväl krav från 

samhället och uppdragsgivaren som från föräldrar, lärare och andra.  

När det gäller studie- och yrkesvägledarens roll i skolan så formas den i stor utsträckning 

av att elevens lärande står i fokus inom skolan. Samspelet mellan vägledaren och annan 

personal inom skolan som t.ex. lärare och skolledare lyfts också upp som viktigt när det 

gäller arbetet med eleverna. Arbetet i skolan planeras alltmer gemensamt t.ex. i arbetslag 

Detta innebär höga krav på studie och yrkesvägledningens deltagande i det gemensamma 

arbetet kring eleven. Vägledaren måste kunna samarbeta med flera olika arbetslag och 

ibland även på flera olika skolor.  

När det gäller förhållningssätt mellan vägledningssökande och andra intressen står det bl.a. 

att: 

Studie och yrkesvägledaren skall stå fri från sådana påtryckningar från  

andra intressenter som innebär en inskränkning i den sökandes  

möjligheter att själv komma fram till val och beslut. Vägledaren  

skall ur denna synpunkt fungera som den sökandes ombud. 

(Lärarnas Riksförbund – Studie och yrkesvägledarnas intresse- 

Förening 2001, s 1) 
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Lärarnas Riksförbund motiverar behovet av etiska regler för studie- och yrkesvägledare 

med att denna yrkesgrupp ofta möts av krav från olika intressenter. Arbetet kan också 

innebära rollkonflikter när vägledaren både ger personlig vägledning och ingår i 

planeringen av lärande och elevvårdsinsatser.  

2.6 Begreppsdefinitioner  

Här är definitioner av några begrepp som jag menar är viktiga att beskriva mot bakgrund av 

mitt syfte och mina frågeställningar och som har betydelse för redovisningen av resultatet 

från min intervjuundersökning.  

 

Yrke är enligt Svensson (2003:28) en sysselsättning som ger inkomster och som kräver 

någon form av specifik kunskap eller färdighet. Enligt Billhagen och Hansen (2003:47) så 

är yrke såväl det som en person gör som det hon faktiskt är. Svensson menar att (2002:16) 

det finns skillnader mellan olika yrken när det gäller i vilken grad de är tydliga och 

avgränsade. Detta beror i sin tur på hur väl medlemmarna av ett yrkeskollektiv är 

organiserade och vilka krav som finns när det gäller medlemmarnas kunskaper och 

färdigheter.  

 

 Yrkesidentitet är ett centralt begrepp i denna uppsats. Dellgran & Höjer (2000) menar att 

en skillnad mellan yrkesidentitet och yrkesroll är att yrkesidentitet är ett vidare begrepp än 

yrkesroll då yrkesidentitet även utgör en del av den personliga identiteten.  Yrkesroll kan 

definieras som den roll man intar när man erhållit en position i en organisation med 

specifika beteendeförväntningar riktade emot sig i denna roll. Den som har en yrkesroll har 

också specifika kunskaper och erfarenheter som han eller hon använder sig av i sin 

yrkesutövning, ofta i form av mer eller mindre specifika arbetsuppgifter.  

Weinsjö (2004) tar upp att yrkesidentitet omfattas av sådant som kan kopplas till yrkesroll 

men även till faktorer som berör det personliga som individens självuppfattning. I 

yrkesidentiteten ingår även samspel med andra och grupptillhörighet både på arbetsplatsen 

och privat.   
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Uppgifter: När jag använder begreppet uppgifter så menar jag studie och yrkesvägledares 

arbetsuppgifter, vad respondenterna säger att de gör och arbetar med. Till detta finns många 

åsikter kopplade om hur respondenterna ser på sina arbetsuppgifter t.ex. vad de menar är 

det viktigaste, vad de lägger mest tid på och vad de menar att andra på arbetsplatsen 

förväntar sig av dem.  

 

Kompetens: Enligt Ellström (1992:19) så är kompetens eller kvalifikation den kunskap 

eller färdighet som krävs av den som har ett yrke eller utövar en arbetsuppgift. Westbergh-

Wolgemuth (1996) menar att kompetens och kvalifikation till stor del är socialt 

konstruerade. Karlsson (2010) Kompetenser och kvalifikationer är en del av en persons 

yrkesidentitet och kan kopplas till såväl utbildning, personliga egenskaper som till vilken 

position en individ har i en arbetsorganisation eller till vilket yrkeskollektiv man tillhör. 

Vilket inflytande som en yrkesgrupp kommer att få inom en organisation beror bl.a. på 

vilka krav som ställs när det gäller utbildning.   

 

Självvärdering och självskattning: Dessa begrepp innebär i den här uppsatsen det som 

respondenterna uttrycker om hur de själva ser på sin yrkesroll och position på arbetsplatsen 

och vilken uppfattning de har om hur andra ser på dem och deras yrkesroll.  Här 

framkommer även ledningens förväntningar och krav så som det beskrivs av 

respondenterna. Jag kommer att ge en närmare beskrivning av dessa begrepp i teorikapitlet. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer jag att presentera min kunskapssyn och de två teoretiska perspektiv 

som jag har valt att utgå ifrån i min studie diskursanalys och social identitetsteori. Jag 

kommer att ge en presentation av diskursanalys som teori där jag bl.a. tar upp några viktiga 

begrepp inom diskursanalys och diskursteori. Jag har valt att i första hand utgå ifrån 

Winther Jörgensen och Phillips tolkning av diskursanalysen, men jag kommer även att 

knyta an till några andra diskursanalytiker som t.ex. Bergström och Boréus. Jag har valt att 

utgå ifrån diskursanalysen eftersom den fokuserar på hur språket används i sociala 

relationer och jag menar därför att den är en lämplig teori och metod för att se vilka 

föreställningar, mönster och åsikter om det egna yrket som finns bland studie- och 

yrkesvägledare på grund- och gymnasieskolan. Jag menar att detta kan bidra till att ge en 

mer nyanserad och djupare bild av studie- och yrkesvägledarnas yrkesidentiteter än om jag 

hade gjort en kvantitativ studie med hjälp av enkäter. I detta kapitel kommer jag även att ge 

en presentation av social identitetsteori och de begrepp från denna teori som jag valt att 

koppla till diskursanalysen. Jag vill motivera valet av just social identitetsteori med att man 

enligt social jämförelseteori som är en variant av denna teori, gör jämförelser med individer 

och grupper som liknar en själv när det gäller kön och kulturell och social tillhörighet. 

Eftersom jag vill studera studie- och yrkesvägledares identitetskonstruktion och 

självvärdering utifrån den egna arbetsplatsen, i detta fall skolan, så menar jag att social 

jämförelseteori är lämplig då jag tänker mig att respondenterna i studien gör jämförelser 

med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen när de ser på sitt arbete och hur de ser på 

betydelsen av det egna arbetet på den egna arbetsplatsen. När det gäller diskursanalys som 

metod och analys så kommer jag att beskriva hur jag har använt mig av diskursanalysen i 

metod- och analyskapitlet. 
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3.1 Kunskapssyn 

Min epistemologiska utgångspunkt är den socialkonstruktivistiska vilket enligt Winther 

Jörgensen och Phillips (2000) innebär att vår kunskap om verkligheten och hur vi tolkar 

den är en social konstruktion. Det vi uttrycker när vi pratar eller skriver är därmed inte en 

återspegling av en enda absolut och objektiv sanning utan måste tolkas utifrån sitt 

historiska och sociala sammanhang. Detta innebär i sin tur att den kunskap som skapas i 

olika sociala processer är föränderlig och att de ”sanningar” som skapas hela tiden står i 

strid med varandra när det gäller att avgöra vad som är sant eller falskt, rätt eller fel.  

Om ”allting flyter”, hur kan man då veta vad som gäller? Detta är en fråga som ofta ställs 

av socialkonstruktivistiska kritiker och bland företrädarna för denna strömning gör man lite 

olika tolkningar av huruvida allt är kontingent eller om det också finns sådant som är stabilt 

och strukturbundet. Winther Jörgensen och Phillips (2000) har sällat sig till den grupp av 

forskare som menar att det inom socialkonstruktivismen finns drag av både instabilitet och 

stabilitet och trots att de ser kunskap och identiteter som i princip föränderliga så menar 

man att de ändå är rumsligt och historiskt låsta. Andra forskare intar en mer radikal 

inställning och menar att allt är format av diskurser och därmed också underordnat dessa.   

Min uppfattning är att yrkesidentiteter skapas av diskurser som företrädarna för en 

yrkesgrupp omges av och ingår i och att dessa finns såväl inom den egna yrkesgruppen som 

på de enskilda arbetsplatserna, men att det också finns annat som t.ex. personliga 

egenskaper som ligger utanför det diskursiva som skapar dessa identiteter.  De teorier som 

jag valt att utgå ifrån i min tolkning av det empiriska materialet ingår alla i den 

socialkonstruktivistiska teoriramen, något som Winther Jörgensen och Phillips (2000) 

menar är en förutsättning för den som vill använda sig av diskursanalys. Mitt intresse för 

diskursanalysen som teori och metod vill jag också motivera med att den gör det möjligt för 

att låta många olika röster tala. I en intervjusituation framträder också några av de olika 

föreställningar om den egna yrkesidentiteten som kan tänkas finnas inom en yrkesgrupp.  
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3.2  Diskurs och diskursanalys 

Diskursanalys är en mångfacetterad vetenskaplig inriktning med rötter i 

socialkonstruktivismen och poststrukturalism där språket och hur det används för att tolka 

och beskriva verkligheten står i centrum. Det är genom språket som vår bild av 

verkligheten formas. Inom samhällsvetenskapen kopplas diskursanalysen ofta till språk och 

sociala relationer. Den knyts även ibland till begrepp som makt och identitet och hur dessa 

begrepp uppstår och hanteras i olika sammanhang. Bergström och Boréus (2005) tar upp att 

diskursanalysen är också en metod för att analysera texter. Winther Jörgensen och Phillips 

(2000) tar i sin bok Diskursanalys som teori och metod upp tre olika perspektiv på 

diskursanalys: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Alla tre 

perspektiven på diskursanalys kan kopplas till socialkonstruktivismens fyra villkor så som 

de beskrivs av Vivianne Burr: 

a) En kritisk inställning till självklar kunskap – vår kunskap och våra världsbilder är 

inte spegelbilder av verkligheten utan en produkt av våra sätt att kategorisera 

världen. 

b) Historisk och kulturell specificitet – vår syn på och kunskap om världen är alltid 

kulturellt och historiskt präglad. Den sociala världen skapas socialt och diskursivt 

och är därför inte bestämd av yttre förhållanden eller på förhand given. Människor 

består inte heller av inre essenser en uppsättning äkta och stabila autentiska 

karaktärsdrag. 

c) Samband mellan kunskap och sociala processer – vårt sätt att uppfatta världen 

upprätthålls i sociala processer och kunskap skapas genom social interaktion, där 

man bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant och 

falskt. 

d) Samband mellan kunskap och social handling – olika sociala världsbilder leder till 

olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får 

därmed konkreta sociala konsekvenser. 

Diskurs är enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) 

 

”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther 

Jörgensen och Phillips 2000, s 7) 
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Begreppet diskurs har liksom diskursanalysen fått många olika definitioner inom 

samhällsvetenskapen. Ett namn som ofta nämns i samband med diskursbegreppet är den 

franske filosofen Michel Foucault. Bergström och Boréus (2005) beskriver Foucaults 

diskursbegrepp som ”Hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden” 

(Bergström och Boréus 2005, 309). Praktik innebär i detta sammanhang regelsystem eller 

förhållningssätt som förekommer inom olika områden t.ex. inom rättsväsendet. Det är 

emellertid det som uttrycks med hjälp av språket som är det centrala i Foucaults analyser. 

Foucaults diskursbegrepp omfattar olika normer för hur något är och detta rättfärdigar en 

viss sorts kunskap medan det avfärdar andra. Reglerna för hur diskursen är konstruerad kan 

emellertid ändras vilket leder till att också diskursen kan förändras. Winther Jörgensen och 

Phillips (2000) menar att Foucault i sin diskusanalys riktas fokus på det som är gemensamt 

i diskursen och vad som håller ihop den medan man inom andra diskursanalytiska 

inriktningar istället menar att det existerar flera olika diskurser samtidigt och att det finns 

motsättningar mellan dessa olika diskurser. Inom den kritiska diskursanalysen vars främsta 

företrädare är Norman Fairclough används begreppet diskursordning. Diskursordning 

innebär att det finns ett antal diskurser som kämpar mot varandra inom samma område. Det 

som finns utanför diskursen kan ha sitt ursprung i andra sociala praktiker. Enligt Bergström 

och Boréus (2005) så är diskurs i Foucaults teorier också nära kopplat till makt. Makt 

skapas mellan individer och den ger chanser åt vissa medan den utestänger andra. På detta 

sätt skapas utestängningsmekanismer av diskursen som gör att något uppfattas som sant 

eller falskt rätt eller fel. Makt kan dock även leda till att något förändras och utvecklas 

eftersom de diskurser som byggs upp även manar fram nya uppfattningar och 

maktrelationer. Enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) tolkning av Fairclough så 

finns det dock även faktorer som begränsar diskursens möjlighet till förändring. Till dessa 

begränsande faktorer hör bl.a. kön, etnicitet och klass, vilket i sin tur kan skapa olika 

maktförhållanden bl.a. mellan företrädare för olika yrkesgrupper. 

Diskursanalytikern Fleck (1997) menar att det som tänks och säjs kan ha sitt ursprung i 

något som är gemensamt för en grupp men även till ett allmänt tidigare vetande 

tankekollektiv. Dessa tankemönster är omedvetna men styr vårt sätt att tänka och dra 

slutsatser och att ställa frågor. Hur vi pratar och tänker kan enligt detta perspektiv vara 

påverkat av ett specifikt sammanhang men även av den kunskap som finns inom ett 

yrkeskollektiv eller en institution.  
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3.1.2 Laclau och Mouffes diskursteori 

Enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) så bygger Laclau och Mouffe sin diskursteori 

på språkvetaren Ferdinand de Saussures idéer om att det finns en skillnad mellan ett ords 

uttryck och dess innehåll. Tillsammans kallade de Saussure uttryck och innehåll för 

”tecken”. Olika tecken utgör tillsammans en struktur, där den inbördes ordningen 

bestämmer tecknets betydelse.  

Laclau och Mouffe menar att människor när det pratar om något bygger på de strukturer 

som finns, men att de även ifrågasätter dessa, genom att placera tecknen i en annan 

ordning. En diskurs skapas enligt Laclau och Mouffe när ett ord får en viss betydelse i ett 

visst sammanhang, medan det får en annan betydelse i ett annat sammanhang. Ett centralt 

begrepp i Laclau och Mouffes diskursteori är diskursiv kamp. Detta innebär att det finns en 

strid mellan hur olika fenomen och företeelser (diskurser) ska uppfattas och beskrivas och 

denna kamp är ständigt pågående. Diskursteorin fokuserar på hur en diskurs försöker 

bestämma vad ett ord ”tecken” betyder. Tecknets betydelse hotas dock hela tiden av 

omkringliggande diskurser som vill ge det en annan innebörd.   

När ett tecken fått en viss betydelse kallas det moment. T.ex. kan tecknet ”kristallterapi” få 

betydelsen ”behandlingsmetod för smärta” inom en diskurs för alternativ medicin medan 

samma tecken inom diskursen för skolmedicin istället kämpar för att ge det betydelsen 

”kvasimetod” eller ”humbug”. En flytande signifikant är ett moment som lätt kan ges olika 

betydelser och får därför ofta olika innehåll inom olika konkurrerande diskurser. Inom en 

enskild diskurs kallas en flytande signifikant för nodalpunkt. Nodalpunkten får sin 

betydelse först när den binds ihop med andra tecken i en viss ordning och då skapas en 

ekvivalenskedja. En ekvivalenskedja visar hur en diskurs ser ut.   

Laclau och Mouffe menar att identiteter är instabila och splittrade. Detta betyder att en och 

samma person får olika identiteter utifrån vilken diskurs de ingår i. Detta kallas 

subjektsposition och exempel på en sådan kan vara, kvinna, mor, syster, ekonom och 

väninna. En persons subjektsposition i diskursen sätter gränser för hur han eller hon agerar. 

Olika identiteter kan stå i strid med varandra, vilket inom diskursteorin kallas antagonism. 

Detta hindrar identiteten från att utvecklas eftersom den hela tiden störs av olika 

konkurrerande identiteter. Hegemoni uppstår när det råder överensstämmelse mellan olika 

identiteter.  
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Winther och Philips påpekar att Laclau och Mouffes inte ger några konkreta exempel på 

hur man kan använda sig av diskursteorin för att analysera ett empiriskt material men de 

föreslår själva att man kan utgå från några nyckelbegrepp från diskursteorin. Winter 

Jörgensen och Philips använder sig här av ett eget begrepp knuttecken som de använder 

som ett slags samlingsnamn för diskursteorins begrepp nodalpunkter och signifikanter. 

Enligt Winther Jörgensen och Philips är ett knuttecken innehållslöst så länge det inte sätts 

ihop med andra tecken (ord). Genom att leta fram dessa ord som finns kopplade till de olika 

knuttecknen så kan man identifiera och avgränsa olika diskurser, identiteter och sociala 

rum. Med hjälp av dessa analysverktyg kan man också få fram hur olika identiteter, sociala 

rum och diskurser förhåller sig till varandra, om det finns konflikter (antagonism) eller om 

det finns en överensstämmelse mellan olika knuttecken (hegemoni). Jag kommer att 

återkomma till hur jag vill använda mig av några av diskursteorins begrepp i metodkapitlet.  

 

3.2  Identitetsteori 

Enligt Hammarén och Johansson (2009) så är identitet ett begrepp som kan beskrivas 

utifrån flera olika aspekter vilka omfattar såväl psykologiska som sociologiska perspektiv.  

Trost och Levin (2010) tar upp att identitetsforskaren Stone menar att en människas 

identitet skapas när andra inordnar henne i ett socialt sammanhang på samma sätt som hon 

själv blir medveten om sig själv som socialt objekt. Här är det individens egen uppfattning 

om hur andra uppfattar henne som är det avgörande för hur hon uppfattar sig själv. Detta 

identitetsskapande sker oftast omedvetet menar Stone. Detta innebär också att en persons 

identitet är föränderlig eftersom det hela tiden uppstår nya sociala sammanhang. Enligt 

Stone har en person alltid flera olika identiteter och det är den sociala situationen som är 

rådande vid ett visst tillfälle som avgör vilken identitet som individen intar. Denna 

placering av en själv och av andra i en given situation gör att individen ansluter sig till 

vissa personer samtidigt som man utesluter andra. Stone menar att det finns fyra olika 

kategorier: universella, namn, yrkes- eller utbildningstitlar samt relationskategorier. Till 

dessa kategorier hör också de relationer vi har till andra. Universella identiteter utgör 
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sådant som gäller för alla människor som t.ex. kön och ålder, medan namn handlar om hur 

vi namnger oss själva och andra när vi samspelar med varandra.  

Enligt Karlsson (2004) så bygger Social jämförelseteori på teorin om att när det saknas 

objektiva mått för vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt, så jämför man sig med andra för 

att få en värdering av självet. Detta fungerar bäst när man jämför sig själv med grupper 

eller individer som ligger nära en själv i beteenden.  Oftast väljs någon några som är lite 

bättre än en själv. Enligt teorins grundare Leon Festinger så strävar individen hela tiden 

uppåt i sina jämförelser. Självvärdering med denna metod är särskilt framgångsrik när man 

väljer att jämföra sig med sådana som liknar en själv, könsligt, socialt eller kulturellt. 

Viktigast av dessa faktorer är könstillhörigheten. Självvärdering innebär att när man ser på 

sig själv och gör en värdering, positiv eller negativ, så gör man en självvärdering eller 

självskattning. Det finns ett samband mellan framgångsrikt beteende och självvärdering. 

När ens beteende leder till det tänkta resultatet upplever man en känsla av kontroll och ens 

självvärdering blir mer positiv, medan den blir negativ om beteendet inte leder till det 

önskade resultatet. Hur jag värderar mig själv beror på de erfarenheter jag gör i livet.  

Själveffektivitet är den upplevelse av kompetens och självförtroende man får när ens 

beteende leder till det avsedda målet, då blir självvärderingen positiv. Positiv 

självvärdering ökar chansen till framgångar i livet.  
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4.Metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur jag gick tillväga när jag gjorde mitt urval av 

intervjupersoner, etiska aspekter och avgränsningar. Här ges också ge en kort presentation 

av de tio respondenterna som deltog i studien. Därefter ges en beskrivning av hur jag har 

tänkt använda mig av diskursanalysen som metod och analys och detta görs under rubriken 

”Diskursanalys som metod och analys”.  

 

4.1 Förberedelser 

Jag planerade för att jag skulle kontakta tio studie- och yrkesvägledare som alla arbetar 

inom skolan varav hälften på grundskolan och hälften på gymnasiet för att se hur de 

konstruerar sin yrkesidentitet utifrån sina arbetsplatser. Jag valde att ta kontakt med 

vägledare i två storstadsområden i södra Sverige och detta gjordes via e-post där jag gav 

en kort presentation av syftet med studien. Mejlet skickades till 25 verksamma studie- och 

yrkesvägledare och av dessa svarade 10 personer att de var intresserade av att delta i 

studien.  
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4. 2 Urvalsgrupp 

Jag har gjort mina intervjuer till den här studien med 10 verksamma studie- och 

yrkesvägledare på deras respektive arbetsplatser under perioden april 2011 t.o.m. augusti 

2011. Kriterier för urvalet var bl.a. att intervjupersonerna skulle ha varit yrkesverksamma 

ett par år och att de hade arbetat på sina nuvarande arbetsplatser i minst 2 år. Ett annat 

kriterium var att alla skulle ha genomgått studie och yrkesvägledarutbildningen (eller 

motsvarande för dem med äldre examen). För att i så hög utsträckning som möjligt 

återspegla hur arbetsmarknaden bland studie- och yrkesvägledare ser ut inom grund- och 

gymnasieskolan så var det också min strävan att majoriteten av respondenterna skulle vara 

kvinnor i olika åldrar.  

Ungefärlig åldersfördelning bland de intervjuade var: cirka 25 – 60 år och när det gäller 

kön så ingick 9 kvinnor och en man. Fem av respondenterna arbetar på grundskola och fem 

på gymnasieskola. Varje intervju tog cirka 60 minuter och spelades in på ljudband. Bland 

de intervjuade hade den som arbetat kortast tid varit verksam i cirka 3 år och den som hade 

arbetat längst i cirka 30 år. Med hänsyn till intervjupersonernas anonymitet har jag valt att 

kalla dem för respondent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10. 

Jag använde mig av halvstrukturerade intervjuer där jag utgick ifrån mina frågeställningar 

och utifrån dessa formulerade jag frågor till en intervjuguide (se bilaga 1) De frågor som 

ingick var: frågor om arbetsplatsen som bl.a. innefattade samspel med andra, ledningens 

roll och med vilka andra de intervjuade kände mest tillhörighet med. Övriga frågeområden 

gällde vad respondenterna ansåg vara kärnan i sin verksamhet, skolans och eller ledningens 

syn på vägledningen i förhållande till vägledarens egen uppfattning, hur man ser på 

betydelsen av det egna yrket på sin arbetsplats och vad respondenterna menade var andra 

yrkesgruppers, elevernas och ledningens uppfattning om betydelsen av deras yrke på den 

egna arbetsplatsen. I redovisningen av resultatet har jag bara tagit det som kan kopplas till 

studiens syfte och frågeställningar. Övriga frågor som ställdes togs bort, men finns med i 

intervjuguiden (se bilaga 1). Under de olika intervjuerna gjordes en del utvikningar och 

avsteg från respektive frågeområden och en del intervjuer tog också lite längre tid än de 
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övriga. Samtliga intervjuer gjordes på respondenternas arbetsplatser och varje intervju tog 

cirka 60 minuter.  

4.3 Presentation av respondenterna 

Här kommer en kort presentation av de fem respondenterna som ingår i detta utkast till 

resultatkapitel. Av hänsyn till respondenternas anonymitet har jag valt att inte ange kön 

(alla kallas ”hon”) eller exakt ålder. När det gäller intervjupersonernas arbetsplatser så 

anges bara skolform och för de av respondenterna som arbetar på gymnasiet anges även 

vilken eller vilka program de arbetar mot.  

 

Respondent 1: Respondent 1 är mellan 50 och 60 år och har arbetat som studie och 

yrkesvägledare i drygt 20 år. Hon arbetar på en gymnasieskola med elever som går på ett 

nationellt yrkesförberedande program och med elever som går på introduktionsprogram.  

 

Respondent 2: Respondent 2 är mellan 50 och 60 år och har arbetat som studie- och 

yrkesvägledare i drygt 30 år. Hon arbetar på två grundskolor. 

 

Respondent 3: Respondent 3 är mellan 50 och 60 år och har arbetat som studie och 

yrkesvägledare i ca 20 år. Hon arbetar på en gymnasieskola med elever som går på 

nationella studieförberedande program. 

 

Respondent 4: Respondent 4 är mellan 50 och 60 år och har arbetat som studie- och 

yrkesvägledare i ca 20 år. Hon arbetar på två grundskolor samt på ett skoldaghem. 

 

Respondent 5: Respondent 5 är mellan 30 och 40 år och har arbetat som studie och 

yrkesvägledare i drygt 10 år. Hon arbetar på en gymnasieskola och framförallt med elever 

som går på introduktionsprogram. 

 

Respondent 6: Respondent 6 är mellan 20 och 30 år och har arbetat som studie och 

yrkesvägledare i 3 år. Hon arbetar på en gymnasieskola med elever som läser på ett 
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internationellt program och har även hand om utlandsstudier för alla elever som går på 

skolan där hon arbetar.  

 

Respondent 7: Respondent 7 är mellan 30 och 40 år och har arbetat som studie- och 

yrkesvägledare i drygt 5 år. Hon arbetar på två grundskolor. 

 

Respondent 8: Respondent 8 är mellan 50 och 60 år och har arbetat som studie och 

yrkesvägledare i ca 20 år. Hon arbetar på en gymnasieskola med elever som går på 

yrkesförberedande nationella program men också med elever som läser på 

introduktionsprogram.  

 

Respondent 9: Respondent 9 är mellan 40 och 50 år och har arbetat som studie- och 

yrkesvägledare i 13 år. Hon arbetar på en grundskola men i hennes tjänst ingår även att 

serva elever med psykiska funktionshinder.  

 

Respondent 10: Respondent 10 är mellan 40 och 50 år och hon har arbetat som studie- och 

yrkesvägledare i 5 år. Hon arbetar på två grundskolor. 

 

4. 4 Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa min undersökning till hur några studie- och yrkesvägledare inom 

grund- och gymnasieskolan pratar om sig själva och sitt yrke utifrån sina arbetsplatser. 

Materialet utgörs här i första hand av de intervjuer som jag gjort med dessa studie- och 

yrkesvägledare men jag har även utgått från texter som jag hämtat från etiska regler för 

studie och yrkesvägledare från 2001 och från de allmänna råden för studie och 

yrkesvägledning från 2009.  Min avsikt har inte varit att studera förändringar över tid utan 

studien är begränsad till det som uttrycktes av den enskilde respondenten vid den tidpunkt 

då varje intervju gjordes. Av praktiska och tidsmässiga skäl begränsades urvalet av 

respondenter till grund och gymnasieskolor som är verksamma i två storstadsområden i 

södra Sverige.  
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4.5 Etik 

När det gäller etiska principer för studien så har jag utgått från Humanistisk - 

samhällsvetenskapliga forskningsrådets Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning från mars 1990, reviderad 1999.  Hänsyn har tagits till de fyra grundläggande 

kraven för individskydd: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellitet kravet och 

nyttjande kravet. Samtliga respondenter som deltog i intervjuundersökningen informerades 

skriftligt om studiens syfte och mål samt att deltagandet i studien är frivilligt och att var 

och en som deltar när som helst kan avbryta sin medverkan. Denna information upprepades 

även muntligt inför varje intervjutillfälle. Ingen av intervjupersonerna som deltog i studien 

valde att avbryta sitt deltagande. När det gäller konfidentiellitet kravet så har hänsyn tagits 

till att i möjligaste mån låta deltagarna i intervjuundersökningen vara anonyma genom att 

inte ta upp namn på personer och platser eller annat som kan röja respondenternas 

integritet. Det som redovisas i resultatet har valts ut utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och inte för att skada eller utlämna individer eller organisation.    

 

 

4.6  Diskursanalys som metod och analys 

Bergström och Boréus (2005) tar upp att diskursanalys kan användas för att kartlägga 

identitetskonstruktioner. Bergström och Boréus poängterar vidare att diskursen eller 

diskurserna som ska undersökas måste avgränsas. Man måste bestämma sig för typ av 

diskursbegrepp och hur lång tid undersökningen ska omfatta. Val av källmaterial är central 

i samband med begränsningen av diskursen. Val av källor ska alltid motiveras. 

Forskningsfrågan avgör ytterst metoden. En studie om identitet kan göras med hjälp av 

olika diskursanalytiska upplägg. 
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Alvesson och Sköldberg (2009) menar i sin kritik av diskursanalysen att man bör förhålla 

sig skeptiskt till det som uttrycks genom språket. När det gäller det som säjs i intervjuer 

menar Alvesson & Sköldberg att det kan tydas på tre olika plan: 

1) Det diskursiva planet: Det som uttrycks kan betyda något annat och därmed ses som 

en företeelse i sig. 

2) Föreställningsnivån: Forskaren uttalar sig om föreställningar, värderingar och 

innebörder utifrån en tolkning av utsagor i intervjuer. 

3) Handlings och förhållandenivån: Här uttalar sig forskningen om relationer, sociala 

mönster, strukturer som hänvisar till något som finns bortom de språkliga uttrycken 

och intervjupersonernas föreställningar. 

När det gäller analysen av intervjumaterialet i denna studie så tänker jag utgå från Alvesson 

och Sköldbergs tankar om att språket har en central roll när det gäller tolkningen av det 

som säjs men att det även kan tolkas utifrån fler nivåer. Detta förhållningssätt till språkliga 

utsagor menar jag ger en mer mångfacetterad bild av verkligheten eftersom den förutsätter 

att det som säjs kan vara något mer än bara ett fenomen i sig. Winther Jörgensen och 

Phillips (2000) tar också upp möjligheten koppla diskursanalysen till andra teorier så länge 

dessa har sin grund i den socialkonstruktivistiska kunskapssynen och ontologin. Detta 

återfinns även i andra studier som jag tar upp i kapitel 2 Litteraturgenomgång och tidigare 

forskning. Jag tänker att jag i min analys vill använda mig av både den diskursiva nivån 

och föreställningsnivån och att jag i den senare kommer att utgå från de olika 

socialkonstruktivistiska teorier som bl.a. social jämförelseteori, som jag beskrivit i 

teorikapitlet. Härmed har jag valt att göra ett avsteg från den mer radikala formen av 

språklig analys som företräds av diskursteoretiker som Laclau och Mouffe då jag menar att 

detta skulle bli en alltför snäv tolkning av intervjumaterialet.  

Ett sätt att begränsa diskurser som Winther Jörgensen och Phillips (2000) föreslår om man 

vill använda diskursteorin som metod är att leta efter knuttecken, som jag beskrivit i 

teorikapitlet och att använda dessa som analysverktyg. Genom att identifiera dessa 

knuttecken så kan man skapa sig en bild av hur identiteter, diskurser och sociala rum är 

diskursivt ordnade. Mitt viktigaste analysverktyg är diskursiv kamp som jag beskrivit i 

teorikapitlet och som är centralt i Laclau och Mouffes diskursteori. Begreppet diskursiv 

kamp tänker jag kan vara användbart eftersom jag vill studera om det finns motstridiga 

uppfattningar inom en större diskursordning för studie- och yrkesvägledare på grund- och 

gymnasieskolan som jag tänker mig att respondenterna i studien ingår i. Jag kommer här att 
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göra ett avsteg från diskursteorin som ju utgår ifrån att striden bara pågår mellan olika 

diskurser inte inom en och samma diskurs. Även Storm (2010:30) vars kandidatuppsatts jag 

tagit upp i kapitel 2 har i sin kandidatuppsats om användares beskrivning av bibliotekarier 

och bibliotekarieyrket gjort en liknande utvikning från diskursteorin. Övriga begrepp från 

diskusteorin som jag har valt att använda som analysverktyg är: nodalpunkt, flytande 

signifikant och ekvivalenskedja. Att jag valt att använda mig av både begreppet nodalpunkt 

och flytande signifikant beror på att jag intresserar mig för både det som sker inom en 

enskild diskurs och mellan olika diskurser. När det gäller avgränsningar i tid och rum så är 

det som tidigare nämnts begränsat till de platser och tidpunkter då intervjuerna med de tio 

respondenterna gjordes. Jag vill motivera detta med att mitt syfte inte varit att studera 

förändring över tid.  

Jag har också valt att använda mig av begreppet diskursordning som jag hämtat från den 

kritiska diskursanalysen. Min motivering till detta är att jag menar att det alltid finns 

strukturella begränsningar för människors handlingar, något som bl.a. Fairclough anser att 

diskursteoretikerna inte tar hänsyn till. Detta kan i sin tur kopplas till olika 

maktförhållanden, något som jag menar kan kopplas till hur en företrädare för en 

yrkesgrupp positionerar sig gentemot andra yrkesgrupper och individer på en arbetsplats. 

 

När det gäller syftet och mina tre frågeställningar så utgörs källmaterialet av intervjuer med 

10 studie- och yrkesvägledare varav fem arbetar på grundskolan och fem på 

gymnasieskolan. När det gäller analysen av materialet så började detta med att jag gjorde 

flera genomläsningar av det transkriberade intervjumaterialet. Utgångspunkten här var hela 

tiden syftet och de tre forskningsfrågorna. Utsagor som inte ansågs relevanta utifrån 

forskningsansatsen sållades bort efter hand. När jag hittat utsagor som jag menade var 

relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar så började jag att försöka identifiera 

knuttecken vilka sedan delades in i nodalpunkter respektive flytande signifikanser. De 

nodalpunkter som jag hittade är kopplade till hur respondenterna pratar om sina 

arbetsuppgifter, vilka andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen som de samarbetar 

med och hur de ser på värdet av det egna arbetet. På detta sätt identifieras ekvivalenskedjor 

som utgör grunden för olika diskurser i intervjumaterialet. Tanken är att se om det här finns 

olika kollektiva eller individuella identiteter bland respondenterna genom att se likheter och 

skillnader mellan hur ett mångtydigt tecken ges olika betydelser. Tanken var också att se 

om det finns motsättningar mellan olika diskurser. Detta redovisas i resultat och 

analyskapitlen och här görs också en analys av min tolkning av det som respondenterna 
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pratar om som är relevant för forskningsfrågorna utifrån de teorier som jag valt att utgå 

ifrån.  

 

 

4.6  Metodkritiskt resonemang 

Min förförståelse inför denna studie var att det inom yrkeskollektivet studie- och 

yrkesvägledare på grund- och gymnasieskolan finns en gemensam legitimerad kunskapsbas 

som omedvetet styr tankemönster och tal hos dem som ingår i detta yrkeskollektiv. Att 

tankemönster och tal omedvetet styr det som sägs och inte sägs i t.ex. en intervjusituation 

är centralt i den diskursanalytiska ansats som jag valt att utgå ifrån i denna studie. Jag är 

dock medveten om att det som jag har fått fram utifrån den diskursiva nivån när det gäller 

analysen av källmaterialet, i första hand är applicerbart på frågeställning 1 och i viss mån 

även på frågeställning 2. När det gäller frågeställning 3 så är kopplingen till den diskursiva 

nivån svagare. Jag är också medveten om att det finns en reflexionsproblematik när det 

gäller diskursanalys som metod eftersom jag själv har en bakgrund som just studie- och 

yrkesvägledare och att detta säkert i någon mån påverkat både mitt sätt att ställa frågor och 

att tolka och analysera svaren. Alvesson & Sköldberg påpekar ju att man ska förhålla sig 

skeptisk till det som framkommer genom språket, vilket jag också haft i åtanke när jag 

sammanställt resultatet. Jag är också medveten om att en respondent i en intervjustudie 

ibland säger det som man tänker att den som ställer frågor förväntar sig av en. Genom att 

göra flera genomläsningar av intervjumaterialet och att reflektera över svaren så har jag i 

möjligaste mån försökt tolka svaren på ett så korrekt sätt som möjligt.  

 

Ett annat tänkbart teoretiskt perspektiv till frågeställning 3 är professionsteori eftersom 

denna frågeställning innefattar värdering av det egna arbetet gentemot den egna 

arbetsplatsen.  Även Olofsson Liljedahl och Tagesson (2007) har valt att koppla 

professionsteori till diskursanalys i sin studie om bibliotekariers yrkesidentitet. 

Professionsteori tar bl.a. upp olika yrkens professionaliseringsprocesser och status något 

som Olofsson Liljedahl och Tagesson tagit fasta på i sin studie. Här finns också en 
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koppling till Foucaults teori om stängningsmekanismer vilket gör det lämpligt att koppla 

professionsteori till den diskursanalytiska metoden.  Kritiska synpunkter på 

professionsteori är att den oftast utgår från en begränsad grupp av professioner som läkare 

och advokater. Detta menar bl.a. Evertsson (2002) i sin avhandling om kvinnodominerade 

yrkens status i Sverige. Evertsson är särskilt kritisk mot den så kallade idealtypiska 

professionsteorin då den enligt författaren saknar förankring i verkligheten och dessutom 

bygger på de professionellas okritiska föreställningar om sig själva. Evertsson tar också 

upp den kritik mot idealtyper som finns inom feministisk forskning där man menar att de 

idealtypiska egenskaperna i huvudsak utgår från mansdominerade yrken.  

 

En annan tänkbar teoretisk och metodologisk ansats än den diskursanalytiska är Bourdieus 

begrepp kapital, habitus och fält. Morberg (2008) har använt sig av Bourdieus begrepp och 

hon har kopplat dessa till metoden grounded theory. Grounded theory innebär att 

datainsamling och analys av data pågår parallellt tills man hittat en lämplig empiriskt 

grundad teori. Jag menar dock att metoden grounded theory är mer tillämpbar på mer 

omfattande studier med ett större empiriska material än det begränsade källmaterial som 

jag utgått ifrån. När det gäller Bourdieus begrepp så har Morberg i sin studie om 

skolsköterskors upplevelser av hur de ser på möjligheten att utöva sin profession utgått från 

skolan som ett socialt fält. Detta skulle även kunna appliceras på min studie, då både 

skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare ofta är ensamma i sin profession i skolan 

gentemot det stora lärarkollektivet. Skolsköterskans symboliska kapital ges värde och 

legitimitet utifrån hur andra yrkesgrupper inom skolan värderar skolsköterskornas arbete. 

Även här kan man se en parallell till studie- och yrkesvägledarna på grund- och 

gymnasieskolan.  Morberg tar också upp att lärarnas symboliska kapital värdesätts högre än 

andra yrkesgrupper då ju undervisning ses som skolans viktigaste uppdrag.  I min 

förförståelse utgick jag emellertid ifrån att studie- och yrkesvägledare på grund- och 

gymnasieskolan är mer delaktig i samarbetet med lärarna än vad skolsköterskorna är, något 

som ju även framkommer i de allmänna råden för skolans studie- och yrkesvägledning 

(2009) och ur de etiska reglerna för studie- och yrkesvägledare (2001) som jag tagit upp i 

bakgrundskapitlet.  

 

När det gäller social jämförelseteori så menar jag att den fungerat bra i en studie där 

personer får beskriva sitt arbete utifrån den egna arbetsplatsen. Skolan beskrivs ju också 

som en social arbetsplats med många olika yrkesgrupper där man arbetar med människor. 
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Här saknas ofta hårda styr och kontrollsystem och istället utgår man från dialog mellan 

ledning och personal. I en sådan miljö menar jag att det medvetet eller omedvetet görs 

många jämförelser mellan olika personalgrupper men också med ledningen. Detta menar 

jag även framkommit i denna studie. I intervjumaterialet framkom också att respondenterna 

gjorde jämförelser med andra yrkesgrupper när de pratade om sitt arbete. Här gjordes 

jämförelser med såväl rektorer som med kuratorer och lärare. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag att presentera vad som framkommit ur intervjuerna med 

respondenterna i studien kopplat till syftet och mina tre frågeställningar. Med utgångspunkt 

från diskursteorin har jag kallat vissa ord i citaten för nodalpunkter. Ord som kan knytas till 

en nodalpunkt bildar tillsammans med denna en ekvivalenskedja. Dessa ekvivalenskedjor 

kan utgöra en diskurs. För att tydliggöra detta så är nodalpunkten och de ord den 

ekvivalerar markerade med fet stil i citaten. Observera dock att nodalpunkten ibland är 

underförstådd.  När det gäller min första frågeställning ” Hur konstruerar studie- och 

yrkesvägledare sin yrkesidentitet utifrån sina arbetsuppgifter på den egna arbetsplatsen”,  

ingår vad respondenterna säjer att de gör och hur de ser på sina arbetsuppgifter t.ex. vad de 

menar är det viktigaste i arbetet och vad som tar mest tid. Till min andra frågeställning ” 

Hur konstruerar studie- och yrkesvägledare sin yrkesidentitet gentemot andra 

yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen?”, hör åsikter om hur respondenterna ser på 

samarbete och känsla av samhörighet med andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen.  

När det gäller min tredje frågeställning ”Hur ser studie- och yrkesvägledare på betydelsen 

av sitt eget arbete på den egna arbetsplatsen gentemot andra yrkesgrupper på den egna 

arbetsplatsen?” så presenterar jag här vad respondenterna uttalar om hur de själva och 

andra ser på betydelsen av sitt yrke på den egna arbetsplatsen. Analysen görs som tidigare 

nämnts utifrån två nivåer, den diskursiva nivån där jag valt att utgå från begrepp från 

diskursteorin och från föreställningsnivån där jag gör tolkningar av intervjusvaren utifrån 

social jämförelseteori. Här görs kopplingar till begrepp som självskattning och 

själveffektivitet. 
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5. 1 Resultat och analys av hur respondenterna konstruerar sin 

yrkesidentitet utifrån sina arbetsuppgifter 

5.1.1 Nodalpunkten Elever och uppgiften kommunikation 

Ett nyckelord i alla de tio intervjuerna är ordet elever. Ett exempel är intervju 6 där ordet 

elever förekommer ofta och finns kopplat till flera av de uppgifter som respondent 6 

berättar att hon gör och det kan då vara möten eller samtal: 

 

”Jag lägger mest tid på elevsamtal” ”ha möte med eleverna” ”elever och elevmöten på 

olika sätt”  

 

Även respondent 3 använder ofta elever när hon pratar om vad hon gör. Synonymt med 

elever används i intervju 3 även ungdomar och unga människor. Respondent 3 uttrycker att 

eleverna är det viktigaste i hennes jobb och förutom omväxling även det bästa i jobbet.  

 

”Det bästa i mitt jobb? Alla ungdomar man får träffa, att man är en liten del i unga 

människors liv, det kan jag känna är lite stort” 

 

Respondent 7 uppger också att eleverna är det bästa i hennes jobb och att samtal med 

eleverna också är det som tar det mesta av hennes tid.  

 

Uppgifter som respondent 6 pratar om att hon gör och som är kopplat till elever har med 

kommunikation att göra: 

 

Det viktigaste är ju att vara ute bland eleverna, att få en kontakt  

med dem så att de vill komma till en (respondent 6 om vad hon menar är  

det viktigaste i hennes jobb) ”Jag skaffade ju en telefon via jobbet för jag 

kände att om man ringer via dolt nummer så svarar de aldrig så då kallar  

jag dem på sms istället. Sen har jag en Facebooksida också och det kan  

sticka i ögonen på vissa studievägledare 

 

I det sistnämnda citatet gör respondent 6 en jämförelse med den egna yrkesgruppen som 

hon menar är kritisk till att hon använder sig av ”nya” kommunikationsmedel som sms och 
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Facebook. På ett annat ställe i intervjun uttrycker hon även att hon fått kommentarer från 

kollegor som menar att hon ger för mycket service åt eleverna. Respondenten försvarar sig 

med att hon har lättare för att anpassa sig till vad hon menar är elevernas egna 

kommunikationsätt än vad hennes äldre kollegor har. Detta kan, menar jag, ses som ett 

exempel på hur respondent 6, som är relativt ung, även jämför sig med gruppen elever. 

Sådana jämförelser återfinns också på andra ställen i intervjun med respondent 6 t.ex. när 

hon säger att rektorn inte riktigt lever upp till de krav som hon och eleverna har på henne.  

Respondent 1 tar också upp vikten av att hålla sig ajour med den nya tekniken även om hon 

inte som intervjuperson 6 ger exempel på att hon använder sig av elevernas 

kommunikationssätt som sms och Facebook.  

 

”Delar av det nya syvjobbet är ju också att kunna svara på frågor på mejl, den här delen 

har ökat om jag jämför med hur det var förr” 

 

Sammanfattningsvis är elever ett centralt begrepp i intervjumaterialet när det gäller 

respondenternas beskrivning av sina arbetsuppgifter. Elever är kopplat till såväl samtal, 

möten med andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen som till olika former av 

kommunikation.  

5.1.2 Nodalpunkten Elever och uppgiften administration 

I flera av intervjuerna är elever kopplat till uppgifter som jag har kategoriserat som 

administration. Ett exempel på detta återfinns i intervjun med respondent 3:  

 

”elevernas individuella val, rätt mycket administrativt med det.” ”Det tar rätt mycket tid 

men eleverna är ju inkopplade också”  

 

Respondent 3 kallar dessa administrativa uppgifter för ”biträdande rektorsuppgifter” och då 

nämns bl.a. elevernas studieplaner. Alla dessa uppgifter ses som mer eller mindre viktiga 

av respondenterna 3, 6 och 8, medan respondent 5 förhåller sig mer kritisk då hon menar att 

de kanske inte bör ingå i studie och yrkesvägledarens uppgifter. Respondent 1 uttrycker 

inte explicit att hon arbetar med denna typ av studieadministrativa uppgifter, däremot säger 

hon att hon inte är någon administratör på skolan. 
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Respondent 1 tar också upp att de administrativa uppgifterna har ökat och att de tar mycket 

tid och fokus som skulle ha kunnat läggas på vägledning, men att det ändå är en viktig del i 

arbetet. Respondent 1 jämför liksom respondent 6 med andra yrkesgrupper på den egna 

arbetsplatsen som också utför en del arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till någon 

specifik yrkesprofession: 

 

”Det (administrativa) är också en arbetsuppgift oavsett vilken roll man har och det tycker 

jag tar mer och mer tid” (respondent 1) 

 

 

Generellt uttrycker sig respondenterna negativt om administrativa uppgifter som de kallar 

pappersjobb, dessa beskrivs av respondent 8 och 5 som det sämsta i jobbet: 

 

”Det sämsta i jobbet? Pappersjobbet som har ökat” (respondent 8) 

”Det sämsta? Det är nog de här blanketterna som bara blir fler och fler” 

 

Sammanfattningsvis har jag valt att kategorisera de uppgifter som kan kopplas till 

administration som antingen studieadministration eller pappersjobb. Det sistnämnda 

beskrivs i intervjumaterialet överlag som tråkiga men oftast nödvändiga uppgifter som alla 

måste göra. När det gäller studieadministration går däremot åsikterna isär bland 

respondenterna i studien. Några uttrycker att dessa uppgifter är roliga och att de gagnar 

vägledningsprocessen medan andra beskriver dem som ett hot mot yrkesidentitetens 

tydlighet. 

5.1.3 Nodalpunkten Elever och uppgiften vägledning 

Nyckelordet elever är också kopplat till vägledning och vägledningssamtal. Respondent 5 

säger att hon tycker att vägledningen av eleverna är det viktigaste i hennes arbete. 

Respondent 1 säger också att de enskilda samtalen med eleverna är det viktigaste i hennes 

jobb och hon ger också exempel på personliga egenskaper och färdigheter som kan kopplas 

till vägledning och vägledningssamtal. Även respondent 8 uttrycker att vägledningen är det 

viktigaste i arbetet men att det mesta av hennes tid inte ägnas åt vägledning utan åt 

elevvård. Respondent 8 motiverar detta med att den grupp av elever som hon arbetar med 
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har blivit tyngre och därmed också mer tidskrävande än innan. Respondent 6 använder 

även ordet elevsamtal, vilket dock inte klart och tydligt säjer vilken typ av samtal det rör 

sig om. Respondent 6 säger att en stor del av dessa elevsamtal gäller utlandsstudier: 

 

”Jag har hand om att studera utomlands. Jag träffar elever från alla programmen” 

 

Till utlandsstudier knyts ord som referensbrev, personligt brev och andra 

utbildningssystem. Respondent 6 pratar dock även om olika färdigheter och personliga 

egenskaper som vikten av att vara lyhörd och empatisk som alla kan kopplas till 

vägledning. Även i intervjun med respondent 7 återfinns ordet lyhörd, som denna 

respondent menar är det viktigaste i hennes arbete: ” 

 

Det viktigaste i mitt jobb är nog att vara lyhörd för ungdomarna  

och att jag lyssnar på vad de säjer och sen samtidigt ta hänsyn till  

organisationen, ta hänsyn till föräldrar, alltså en massa olika saker,  

men lyhördhet det skulle jag kunna säja. 

 

Intressant här är också att respondent 7 även nämner ordet organisationen (skolan). Jag 

återkommer till detta längre fram i analysen. 

 

Sammanfattningsvis beskrivs vägledning och information som studie- och 

yrkesvägledarens huvuduppgift av respondenterna i studien. Många uttrycker också att 

denna uppgift är det bästa i arbetet. Dock uttrycker någon respondent att andra uppgifter tar 

det mesta av hennes tid. 

5.1.4  Nodalpunkterna mångsyssleri och variation 

När det gäller frågor om vad respondenterna säger att de gör så kan man identifiera ord 

som har med mångsyssleri att göra. Exempel på sådana uttryck är många olika saker, allt 

möjligt och lite blandat. Till dessa uttryck finns kopplat åsikter som både är positiva och 

negativa. Andra respondenter väljer att uttala sig mer neutralt kring begreppet mångsyssleri 

och säger att det både har positiva och negativa sidor. Ett ord som också nämns när det 

gäller respondenternas uppgifter och som har med mångfald att göra är variation. Här 
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uttrycker sig flera av respondenterna på liknande sätt och de åsikter som här framkommer 

är genomgående positiva 

När det gäller frågan om vad respondenterna säger att de gör så finns likheter mellan 

intervjuperson 3 och intervjuperson 8 när båda pratar om att de är delaktig i många olika 

saker som sker på den egna arbetsplatsen. Båda intervjupersonerna uppger också 

motiveringar och förklaringar till varför de gör arbetsuppgifter som inte självklart ingår i 

vägledarens yrkesprofession. Intervjuperson 5 uttalar däremot argument mot att studie och 

yrkesvägledaren ska arbeta med för många olika uppgifter då det riskerar att göra 

yrkesrollen mer otydlig.  Alla tre respondenter jämför sig med gruppen studie och 

yrkesvägledare som de ju också själva ingår i. Detta menar jag kan passa in på att man 

enligt social jämförelseteori företrädesvis jämför sig med grupper och individer som liknar 

en själv, i detta fall den egna yrkesgruppen (Karlsson, 2004). I intervju 3 görs flera 

jämförelser med den egna gruppen som alla uttrycker ett slags försvar till respondentens 

arbetssätt: 

 

”Uppgifter som andra kollegor kan säja: nä, det här är inte min uppgift. Jag har inte 

resonerat så, jag tycker att alla delar gagnar vägledningsprocessen” 

 

Respondent 8 gör också hon en jämförelse med den egna yrkesgruppen när hon ger en 

motivering till varför hon arbetar mer med vissa administrativa uppgifter än vad hennes 

båda studie och yrkesvägledarkollegor på arbetsplatsen gör: 

 

”Vi jobbarhelt olika. Man jobbar väldigt olika gentemot de olika rektorerna. Vi har ju 

varit olika skolor och lärarna har olika kulturer.” 

 

Även respondent 5 jämför sig med gruppen studie och yrkesvägledare när hon uttrycker sig 

kritiskt mot att vägledaren tar på sig för många olika uppgifter: 

 

”att vi används till rätt mycket, man jobbar med olika saker på olika skolor och vissa 

verkar ha rätt mycket expeditionsarbete och vissa har väldigt mycket marknadsföring, det 

kanske inte är våra bitar?” 

 

I intervju 6 är ord som mångfald och variation inte allas lika framträdande som i intervju 3 

och 8 men respondent 6, som är relativt ny i yrket, uttrycker ändå att det inte behöver vara 
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fel att även göra sådant som inte är direkt kopplat till den egna yrkesprofessionen, t.ex. 

uttrycker hon sig positivt om att arbeta med marknadsföring: 

 

”något som syv inte alltid har gjort, men jag ser det som en naturlig del av mitt arbete, 

jag tycker det är rätt kul.” 

 

Hos intervjuperson 6 finns dock också en tveksamhet inför vissa arbetsuppgifter som hon 

menar inte tillhör hennes profession: 

 

Sen kan det väl vara att man åker på lite administrationsjobb som  

jag kanske inte tycker att man borde få göra. Samtidigt känner  

jag att det gör alla. Rektorerna gör ju också en hel del som kanske  

expeditionen skulle ha hjälpt dem med, så man får dra sitt strå  

till stacken. 

 

Här jämför sig respondent 6 med övriga på den egna arbetsplatsen och framhåller särskilt 

att även cheferna gör vissa okvalificerade arbetsuppgifter. Enligt social jämförelseteori gör 

individer ofta jämförelse med andra som de ser som lite bättre än sig själva, vilket jag 

menar detta kan vara ett exempel på. Faktorer som påverkar valet av jämförelsepersoner är 

kön samt sociala och kulturella likheter. Kön framhålls här som den viktigaste faktorn och 

såväl respondent 3 som 6 och 8 har också chefer som är kvinnor. Även respondent 3 och 8 

gör jämförelser med rektorn. Ett exempel på detta är när respondent 3 säjer att hon gör 

vissa biträdande rektorsuppgifter: 

 

”Jag gör vissa biträdande rektorsuppgifter, något som jag i princip alltid har gjort” 

 

Respondent 8 uttrycker att hon och rektorn har ett nära och mångårigt samarbete: 

 

”När det gäller mässor och sådant så jobbar jag mycket med min rektor” ”Hon tycker 

nog att jag är en bra samarbetspartner” 
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Att respondent 3 och 8 arbetar så mycket med arbetsuppgifter som enligt dem själva inte är 

direkt kopplade till deras yrkesprofession kan knytas till teorin om självskattning. Enligt 

denna teori så leder ett framgångsrikt beteende till att individen gör en positiv 

självskattning och får en känsla av att ha kontroll själveffektivitet (Karlsson 2004).  I  

intervju 3 finns flera exempel på hur respondenten ger uttryck för själveffektivitet och 

positiv självskattning: 

 

”Jag tycker det är roligt det jag gör” ”Jag upplever att det värdesätts väldigt högt det 

känns jätteroligt” 

 

Även intervjuperson 8 uttrycker att hon tycker det är kul att arbeta med administrativa 

uppgifter som elevernas individuella val: 

 

”Det är bara jag som jobbar med de individuella valen. Det sköter lärarna på de andras 

sida men det tycker jag är jätteroligt” 

 

Intressant är också att trots dessa olikheter i synen på vissa uppgifter som studie och 

yrkesvägledare kan arbeta med så nämns just mångfald, variation och omväxling som något 

av det bästa i sitt arbete: 

”Omväxlingen, tycker jag och att man får ta eget ansvar, att alla dagar är helt olika.” 

(respondent 6 om vad hon tycker är det bästa i hennes arbete) 

 

”Det bästa med mitt jobb? Ja men det är nog omväxlingen, att det är så varierat” 

(respondent 3) 

 

Sammanfattningsvis framkommer att några av respondenterna i studien arbetar med 

uppgifter som ligger utanför studie- och yrkesvägledarens egentliga profession och att 

åsikterna om detta går isär bland respondenterna i studien. Omväxling och variation 

beskrivs dock överlag som positivt av respondenterna i studien. 
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5. 2 Resultat och analys av hur respondenterna konstruerar sin 

yrkesidentitet gentemot andra yrkesgrupper på den egna 

arbetsplatsen 

Min andra frågeställning är hur respondenterna konstruerar sin yrkesidentitet gentemot 

andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen. Jag har här valt att enbart ta upp de 

yrkesgrupper inom skolan som respondenterna i denna studie beskriver att de känner 

samhörighet med eller har samarbete med. Förutom den egna yrkesgruppen studie- och 

yrkesvägledare så nämns följande yrkesgrupper: skolsköterskor, kuratorer, skolsekreterare, 

specialpedagoger, mentorer och övriga lärare. Därutöver nämns även rektorer och jag 

kommer att beskriva respondenternas samarbete och förhållande till denna yrkesgrupp i ett 

eget kapitel. Utifrån mitt diskursanalytiska perspektiv vill jag kalla dessa yrkesgrupper för 

nodalpunkter. 

5.2.1 Studie- och yrkesvägledarna och elevvårdsteamet 

När det gäller frågor som berör samarbete och med vilka andra på den egna arbetsplatsen 

som respondenterna säger att de känner samhörighet med, så nämns bl.a. elevvårdsteamet. 

Detta uttrycks både som ett kollektiv ”elevvårdsteamet” och synonymer till detta som 

”elevhälsan” eller ”lokala resursteamet”, men även i form av representanter för de olika 

yrkesgrupper som ingår i detta team som t.ex. kurator, skolsköterska och specialpedagog. 

Respondenterna i studien uttrycker också att de har en mer eller mindre nära relation till 

elevvården även om vissa formellt sätt tillhör andra arbetslag. En del som t.ex. respondent 

1 har också tidigare ingått i elevvårdsteamet, vilket kan vara en förklaring till att både 

teamet som helhet likväl som enskilda representanter för elevvårdsteamets olika 

yrkesgrupper ofta nämns i intervjuerna. Ett exempel på att det både finns en stark känsla av 

samhörighet mellan studie och yrkesvägledaren och elevvårdsteamet såväl som ett nära 

samarbete är följande citat av respondent 8: 

 

Det är nog mitt ursprungselevvårdsteam. För vi är samma  

personer och jag känner ännu mer samhörighet med dem som  

jag jobbat med hela tiden. /…/ Vi i elevvårdsteamet där har vi  

jättestor uppbackning av varandra, att vi ofta ger varandra  
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feedback /…/ Vi pratar med varandra dagligen och frågar om  

saker som ”Hur var nu det?” 

 

Respondent 7 uttalar dock att även om hon formellt tillhör elevhälsan så känner hon inte 

någon närmare samhörighet med de yrkesgrupper som ingår i elevvårdsteamet. På frågan 

om vem denna respondent känner mest tillhörighet med nämns istället skolledningen. 

 

Skulle jag säja någon, så skulle det i så fall vara skolledningen.  

Jag skulle varken säja kurator, skolsyster eller lärare. Jag har ett  

samarbete med rektorerna om vad jag gör och inte gör, om vad  

vi ska förändra i organisationen när det gäller mina saker. 

 

I detta citat återfinns ordet ”organisation” som även ingår på flera andra ställen i intervjun 

med respondent 7.  

 

När det gäller elevvårdsteamets olika yrkesgrupper nämns framförallt skolsköterskan och 

kuratorn när det gäller känsla av samhörighet. Detta uttrycks i följande citat av respondent 

5: 

 

Det är ju kurator och skolsköterska och den andra studievägledaren.  

Och sen är det specialpedagogen också som ingår och de tillhör ju men  

de är lärare och visst vi har ju ett samarbete också, men jag tror nog att  

det är mest skolsköterska och kurator och den andra vägledaren. 

 

Här nämns även specialpedagogen men med förbehållet att samhörighetskänslan gentemot 

denna yrkesgrupp är mindre än med de övriga. Förklaringen till detta menar respondent 5 

är att specialpedagogen tillhör lärarna och att de därmed är närmare knutna till 

yrkesgruppen lärare än till elevvården. De har samma grundutbildning och tillhör även ofta 

lärarnas arbetslag. När det gäller kuratorn så uttrycker respondent 5 att denna yrkesgrupp 

har mycket gemensamt med vägledaren både när det gäller arbetssätt och att alla 

yrkesgrupper som tillhör elevvården står utanför skolans kärnverksamhet, undervisningen.  

Denna åsikt om yrkesgrupperna kuratorer och specialpedagoger delas dock inte av alla 

respondenter i studien. Respondent 9 beskriver att hon har ett mycket bra och nära 

samarbete med specialpedagogen på sin arbetsplats, något som kommer till uttryck i 

följande citat: 

Den här specialpedagogen som har varit här i ett par år, som jobbar  
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mot de äldre eleverna, med henne känner jag liksom wow! Jag har  

en arbetskamrat nu. Vi hjälps åt med grejer och det känns så superhärligt. 

 

Däremot uttrycker sig respondent 9 negativt om sitt samarbete med kuratorerna. 

Respondent 9 uttalar att kuratorerna försöker hålla henne utanför när det gäller viss 

information om eleverna som de menar är känslig och därmed också sekretessbelagd. 

Denna utestängning från kuratorernas sida gör dock att respondent 9 känner sig utanför 

samarbetet kring eleverna, men även att detta i förlängningen försvårar hennes arbete, då 

hon inte får tillgång till viktig information om eleven. I följande citat uttrycker respondent 

9 hur hon upplever att yrkesgruppen kuratorer utestänger henne i samarbetet kring eleverna 

genom att använda kuratorernas högre grad av sekretess som ett maktmedel: 

 

”/…/ som kuratorerna använda sekretess. Sekretess, sekretess. För sekretess det kan man 

använda som ett maktmedel också om man vill”. 

 

Respondent 9 uttrycker dock även att det ser olika ut på olika skolor när det gäller 

förhållandet mellan studie- och yrkesvägledare och kuratorer och att hennes arbetsplats 

snarare är undantag än regel.  

 

Det kan kännas sårande ibland när jag hör hur andra vägledare har det  

på andra skolor. Att de får vara med överallt och de vet allt, och det  

finns ingenting som heter ”sekretess” där utan de är med i det här laget  

och det är hundra procent. 

 

 

Sammanfattningsvis så framstår yrkesgrupper som ingår i skolans elevvårdsteam som 

viktiga samarbetspartners för flera av respondenterna i studien. När det gäller känsla av 

samhörighet nämns framförallt kurator, skolsköterska och specialpedagog. Dock går 

åsikterna isär när det gäller vilken av elevvårdsteamets olika yrkesgrupper som 

respondenterna i studien säger att de känner mest samhörighet med.  
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5.2.2 Studie- och yrkesvägledarna och övriga yrkesgrupper 

Bland de övriga yrkesgrupperna på den egna arbetsplatsen som respondenterna säger att de 

samarbetar med eller känner samhörighet med nämns också lärare och mentorer. Detta gör 

bl.a. respondent 1 när hon uttrycker att lärarna är den yrkesgrupp som hon känner mest 

samhörighet med på sin skola: 

 

Det är absolut lärarna. Lärarna och mentorerna känner jag mest  

samhörighet med. Sen är det ju andra också, men ska jag säja någon  

grupp så är det lärarna. Där vi går sida vid sida så är det lärarna. 

 

Flera av intervjupersonerna nämner också den egna yrkesgruppen, studie- och 

yrkesvägledare, som en av de yrkesgrupper på arbetsplatsen som man känner mest 

samhörighet med. Detta uttalas både av respondent 5 och respondent 6, vilka båda tillhör 

dem som har kollegor från den egna yrkesgruppen på sin arbetsplats. Båda dessa 

respondenter uttalar även att de känner samhörighet med elevvårdsteamet.  

När det gäller gränsdragningen mellan de olika yrkesgruppernas professioner så uttrycker 

respondenterna i studien att den oftast är tydlig men att det ibland finns en viss 

överlappning: 

 

”Det är tydliga roller men ibland är det lite luddigt vem som ska vara med på 

EVK”(respondent 6) 

 

”Kuratorn och jag har gemensamma sittningar med elever, men annars är det strikt att vi 

har våra egna professioner” (respondent 3) 

5.2.3 Personlighet eller yrkesgrupp? 

När det gäller tänkbara förklaringar till samarbetssvårigheter mellan studie- och 

yrkesvägledarna och andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen så kan detta ha sin 

förklaring i olikheter mellan personligheter, Respondent 2 som i övrigt inte vill nämna 

någon speciell yrkesgrupp på sin arbetsplats när det gäller samhörighetskänsla, menar i 

stället att just personliga egenskaper är avgörande för hur samarbetet med andra fungerar. 
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Jag tror att det hänger rätt mycket ihop med personligheter.  

Att vissa lärare har lättare för att nå eleverna kanske? Vissa lärare  

kommer och ber om hjälp, andra tycker att oh nu är det andra världskriget. 

 /../ oftast är det väl så att de lärare som är minst populära bland eleverna  

är också de som är mest stressade och tycker att nu är det andra världskriget  

och hur ska jag hinna med det? Det är nog mer någon personlig osäkerhet  

tror jag 

 

Även respondent 6 uttrycker en sådan åsikt om att lärare som inte riktigt når upp till alla 

krav från elever och ledning ofta är svårare att samarbeta med. Respondent 3 nämner också 

att personliga egenskaper är av betydelse när det gäller samarbetet med andra på 

arbetsplatsen och ger exempel från några olika yrkesgrupper.  

Respondent 2 uttrycker som tidigare nämnts även att hon inte känner mer tillhörighet till en 

viss yrkesgrupp än till en annan på sin arbetsplats. Istället nämner hon personliga 

egenskaper hos olika individer oavsett yrkesgrupp men hon tar även upp att det handlar om 

vilka som för tillfället finns tillgängliga. Det sistnämnda varierar under olika perioder av 

året: 

 

Ja, det beror på. För nu är det lov och då är det vi som jobbar på lovet  

som har en speciell grupp. Det är ju då expeditionspersonalen, skolsköterskan,  

kurator och skolledare. Vi fikar tillsammans och då kommer man ju dem  

väldigt nära. Sen när lärarna är här då äter ja ju lunch i personalrummet och  

det är ju de som är där just då. Så jag kan inte säja att det är en speciell grupp.  

Det är nog lite olika. 

 

 

Sammanfattningsvis så framstår yrkesgrupper som ingår i skolans elevvårdsteam som 

viktiga samarbetspartners för respondenterna i denna studie. Här nämns framförallt 

yrkesgrupperna kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger. Andra yrkesgrupper som 

respondenterna i studien talar om när de beskriver samhörighetskänsla och samarbete på 

den egna arbetsplatsen är den egna yrkesgruppen, studie- och yrkesvägledare, och lärare. 

Även rektorer nämns och detta förhållande kommer jag att beskriva närmare i avsnittet 

”Studie- och yrkesvägledarna och rektorerna” Intressant att ta upp är också att flera av 

respondenterna uttalar att personliga egenskaper är viktiga och i vissa fall avgörande när 

det gäller respondenternas sätt att beskriva samhörighet och samarbete med andra 

yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen.  
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5.2.2 Studie- och yrkesvägledarna och rektorerna på den egna arbetsplatsen 

I föregående kapitel redogjorde jag för hur respondenterna i studien förhåller sig till andra 

yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen och hur de konstruerar sin yrkesidentitet utifrån 

dessa olika yrkesgrupper. I detta avsnitt kommer jag att närmare beskriva hur 

respondenterna i studien konstruerar sin yrkesidentitet i förhållande till rektorerna på sina 

respektive arbetsplatser.  

När det gäller skolledningen så finns det vissa organisatoriska skillnader mellan de 

respondenter som arbetar på grundskolor och de respondenter som arbetar på gymnasiet.  

När det gäller studie och yrkesvägledarna som arbetar på gymnasiet så nämns olika grupper 

av rektorer, dels de som har högsta ansvaret för skolan och dels de olika rektorerna som 

ansvarar för de olika programmen. Båda dessa grupper av skolledare nämns i intervjuerna 

med respondenterna på gymnasiet. För att skilja dem åt har jag valt att kalla den förra 

gruppen för ”samordnade rektor” och den senare för ”programrektor”. När det gäller 

skolledarna på grundskolan så har jag valt att använda begreppet ”rektor”. Jag kommer 

även att använda begreppet ”ledningen” när jag i denna text syftar på yrkesgruppen 

rektorer. 

 

När det gäller respondenterna i studien och hur de beskriver sitt förhållande till ledningen 

så framkommer att några av dem har ett nära samarbete med sin rektor eller programrektor. 

Rektor och programrektor nämns här tillsammans med nodalpunkterna elever, möten, 

elevvård, studieadministration, pappersjobb, information och vägledning. 

Respondent 8 beskriver att hon har ett både nära och mångårigt samarbete med sin 

programrektor. Respondent 8 nämner också programrektorn som en av de personer som 

hon känner mest samhörighet med på sin arbetsplats tillsammans med övriga inom 

elevvården. Respondent 8 beskriver också att hon gör vissa studieadministrativa uppgifter 

som hennes programrektor lagt på henne. Dessa uppgifter kan också utföras av rektorer 

eller lärare på skolan. På liknade sätt uttrycker sig även respondent 3 som också hon utför 

en del studieadministrativa uppgifter. Detta har jag beskrivit närmare i kapitlet 

”Mångsyssleri och variation”. Vad som kan vara intressant att diskutera närmare är hur 
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dessa båda respondenter skiljer sig åt när det gäller i vilken utsträckning dessa uppgifter 

kan betraktas som självpåtagna eller pålagda av ledningen. När det gäller respondent 8 så 

uttrycker hon att hon tagit på sig dessa studieadministrativa uppgifter men även uppgifter 

som jag kategoriserat som information till grupper, för att hon tycker att det är roligt men 

också för att hon har eller har haft svårt att säga nej när programrektorn bett henne. 

 

Det är tyvärr så att tycker man att det är kul så är det lätt att haka på  

”Ja, det kan jag väl göra”, men eftersom jag tycker att det mesta är kul,  

så är det inte så bra (skrattar). /…/ Nä, alltså innan har jag ju bara hakat på  

och gjort allt som hon har sagt och tagit det på mig också liksom, också  

blir det ju för mycket till slut. Det vet hon om, så hon vet ju också att hon  

inte drar in mig lika mycket längre. 

 

När det gäller respondent 3 så uttrycker hon däremot att det helt och hållet är hennes eget 

initiativ att hon gör dessa uppgifter. Här är det inte som för respondent 8 att 

programrektorn lagt på henne uppgifter utan istället är det hon själv som begärt att få utföra 

dessa. Respondent 3 motiverar också detta med att hon vill ha en övergripande insyn i det 

som händer på skolan. 

 

Det här är inget uttalat, det är inte löneförhandlat och det strider inte  

mot min egen vilja, utan det här är något som jag alltid har gjort /…./.  

Det handlar om att jag vill ha ganska mycket insyn och ansvar. 

 

Här finns alltså en skillnad mellan hur respondent 8 och respondent 3 uttrycker sig om sitt 

förhållande till programrektorn. I det förra fallet handlar det om att utföra vissa uppgifter 

som inte självklart ingår i den egna yrkesprofessionen för att det är ett önskemål från 

ledningen medan det i det senare fallet handlar om självpåtagna uppgifter. Båda 

respondenterna uttrycker att de gör vissa uppgifter som ligger utanför deras egentliga 

yrkesprofession och båda beskriver dessa uppgifter som roliga och intressanta. Däremot 

tycks respondent 3 göra detta helt frivilligt medan respondent 8 beskriver det som att hon 

gör det på begäran av sin programrektor.  

Att rektorerna ibland vill lägga på studie- och yrkesvägledare uppgifter som ligger utanför 

det som ofta ses som denna yrkesgrupps kärnkompetens, återfinns även i intervjun med 

respondent 5. Denna intervjuperson beskriver också hur hon i samband med att hon fick en 
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ny programrektor, av denne fick olika studieadministrativa uppgifter, som hon inte tidigare 

behövt utföra.  

Alltså, den rektorn som var då, de arbetsuppgifterna som de förväntade  

sig de hade jag ju inte gjort. De förväntade sig att jag skulle jobba  

med sådana saker som jag inte hade jobbat med innan. Det skulle  

jag bara kunna och göra så att säja, och jag skulle veta exakt vad jag  

skulle göra fast jag inte hade jobbat med det innan. 

 

Respondent 5 uttrycker även andra åsikter när det gäller hur hon upplever skolledarnas syn 

på studie- och yrkesvägledarens arbete. Respondent 5 uttalar att det finns ett önskemål från 

rektorerna på gymnasiet att studie- och yrkesvägledarna även ska utföra 

studieadministrativa uppgifter. Respondent 5 uttalar även att dessa uppgifter egentligen är 

rektorsuppgifter och att rektorerna därför värdesätter dem extra högt. Här gör respondent 5 

också en jämförelse med skolledarnas syn på vägledning, där hon uttrycker åsikten att 

rektorerna värdesätter de studieadministrativa uppgifterna mer än uppgifter som har med 

vägledning att göra. 

 

Ja, alltså här är det ju så att även om man tycker att det är bra  

med vägledning så tror jag ändå att det är det andra som uppskattas  

mycket, det här mer administrativa, alltså till exempel det här med  

de individuella valen. Det var de biträdande rektorerna som hade hand  

om det tidigare och det har ju lämnats över till oss. Man ser mycket av  

det vi gör som de uppskattar. Så vägledning tror jag egentligen inte  

de ser så mycket av. 

 

Respondent 7 uttrycker också som tidigare nämnts att hon har en hel del samarbete med 

skolledningen och det är också med dessa som hon känner mest samhörighet på den egna 

arbetsplatsen. I beskrivningen av sitt samarbete med skolans rektorer nämner respondent 7 

ord som arbetsbeskrivning och handlingsplan och hon berättar att syftet med att hon gjorde 

en arbetsbeskrivning var att tala om för arbetsplatsen, vilka arbetsuppgifter som ska ingå i 

hennes arbete som studie- och yrkesvägledare. Respondent 7 tar upp arbetsbeskrivning som 

ett exempel på hur vägledaren kan kvalitetssäkra sitt arbete genom att tala om vad man ska 

och inte ska göra. 

Ja sen hörde man ju också mycket på skolan att det finns vägledare som  

gör uppgifter som de inte ska göra, så därför gjorde jag en  

arbetsbeskrivning och en handlingsplan. Då vet de ju vad jag gör,  
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vad jag använder för dokument 

 

När det gäller rektorernas syn på vägledning så uttrycker respondent 5 en åsikt om att 

rektorerna saknar kunskaper om vad detta begrepp står för. Detta kan vara en förklaring till 

varför vägledningen inte värdesätts lika högt som studieadministrativa uppgifter, menar 

respondent 5. Denna åsikt om rektorernas bristande kunskaper när det gäller vägledning 

uttrycks även av respondent 8 i följande citat: 

 

Ja, alltså jag tror inte att hon riktigt vet vad en vägledare gör.  

Eh, det kan jag säja att det gör hon inte. Hon tycker att jag är en  

bra samarbetspartner. 

 

Andra respondenter i studien delar dock inte uppfattningen om att rektorerna har bristande 

kunskaper när det gäller vägledning. Respondent 4 uttrycker istället att hennes rektor är 

ganska väl insatt både i vad vägledning står för och vad som är studie- och 

yrkesvägledarens uppgifter på skolan. Istället uttalar respondent 4 att det finns ett bristande 

engagemang hos hennes rektor när det gäller studie- och yrkesvägledningen på 

arbetsplatsen. Istället för att själv engagera sig mer så lägger rektorn det mesta av ansvaret 

för skolans studie- och yrkesvägledning på henne, menar respondent 4. Denna åsikt delas 

av respondent 2 som instämmer i att det finns en brist på stöd och engagemang för hennes 

verksamhet från rektorn. Däremot uttrycker även respondent 2 att detta bristande 

engagemang från skolledningens sida även grundar sig i bristande kunskaper. Både 

respondent 4 och respondent 2 uttrycker att de upplever att de måste driva mycket själva 

när det gäller frågor om studie- och yrkesvägledning, trots att det yttersta ansvaret för detta 

finns hos rektorn. 

 

Det jag saknar är väl mer att de går ut, att de skulle gå ut lite mer  

med att ”nu har skolledningen diskuterat att..” Vad är skolledningens  

tankar med att vi ska gå ut tidigt med vägledning till yngre?  

Mer konkret från deras sida, vad ska vi göra? Och då är det väl bra  

att veta vad de har för tankar? 

 

En förklaring till rektorernas bristande engagemang i vägledningsfrågorna är, menar 

respondent 4, deras brist på tid. Lärarna och undervisningen tar det mesta av rektorernas tid 

och detta går ut över övriga verksamheter. Tidsbrist och hög arbetsbelastning som en viktig 
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förklaring till bristande engagemang och stöd från rektorn återfinns även hos exempelvis 

respondent 6. Hon beskriver rektorernas arbetssituation som mycket pressande och stressig 

och med hög med hög personalomsättning bland skolledarna. Respondent 6 men även 

respondent 4 uttrycker även att rektorernas bristande engagemang och eller kunskap inte 

bara gäller för studie- och yrkesvägledarna utan i lika hög grad även för andra 

verksamheter som ligger utanför undervisningen. Denna åsikt delas även av respondent 5.    

 

Man kan nog uppleva att kuratorn känner likadant och det är ju  

bra i och för sig att man får tänka själv. Intentionen är nog god  

men ska vi göra något nytt så vill jag att det är förankrat och  

att de talar om att såhär har vi tänkt. Inte att jag ska komma till dem. 

 

Respondent 4 uttalar även att problemen med att få gehör för sina åsikter hos skolledningen 

har sin grund i organisatoriska olikheter mellan olika skolor och vars olika huvudmän inte 

alltid har samma intresse. I detta sammanhang spelar även olika ekonomiska 

förutsättningar för enskilda skolor en roll. 

 

 

Ska vi grundskolesyvare göra något så kan en rektor säja att  

”Nej, det betalar inte jag till”. Så även om vi kommer fram till  

något tillsammans så stjälps det för att den ena skolan inte  

vill vara med. 

 

Även respondent 1 uttrycker sig kritiskt till att så mycket hänger på den enskilda skolan 

och dess ledning när det gäller frågor om hur studie- och yrkesvägledningen ska bedrivas. 

Respondent 1 uttrycker att det enligt henne borde vara mer lika, så att alla elever får samma 

möjligheter till vägledning. Så är det inte idag inom gymnasieskolan, enligt respondent 1 

utan istället finns det ofta ett starkt önskemål från skolledningen att eleverna ska stanna 

kvar på skolan. Detta kan skapa problem när studie- och yrkesvägledaren träffar elever som 

vill byta program och eller skola. Studie- och yrkesvägledaren kan då ofta känna en press 

från skolledningens sida att man ska förhindra att eleven hoppar av. 

 

Det är ju mycket ledningens förväntningar kring vad man ska göra  

och jag har ju förstått att det skiljer sig mycket från skola till skola  

och det är inte bra. Med min rektor så är det vägledning in till skolan  

och ut ur skolan. Sen händer det ju mycket i den boxen under tiden,  
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många elever funderar på om de gjort rätt val. Där kan det ju bli  

stora diskrepanser i syn sättet därför att vägledaren alltid  

värnar eleven och vill inte se på den här andra ekonomiska biten. 

 

Här uttrycker respondent 1 att det finns ett hinder för studievägledaren på gymnasiet att ge 

neutral vägledning till alla elever eftersom skolan och skolledningen ofta sätter skolans 

personal och ekonomi i främsta rummet. Denna åsikt delas dock inte av respondent 3 som 

menar att hon aldrig skulle låta sig styras av skolans intressen när det gäller vad som är bäst 

för eleven. Respondent 3 menar att hon alltid sätter den enskilde eleven först då detta ju 

utgör själva grunden för hennes yrkesprofession. 

 

När man har valt det jobbet för att man står på individens sida,  

då är det som är det primära. Det primära är inte att jag till varje  

pris ska locka elever till att de ska gå på den här skolan eller att jag  

ska styra in någonting. Och det är övergripande allting annat,  

den enskilda elevens fria val. Och det känner jag att då skulle  

de få slå ihjäl mig först om det skulle bli någon ändring på det. 

 

Respondent 3 uttrycker även att påståendet att man inte kan ge neutral och oberoende 

vägledning om man tillhör en enskild gymnasieskola inte har någon förankring i 

verkligheten. Istället utnyttjas denna åsikt ibland som ett argument för en övergripande 

gemensam organisation av vägledningen.  

I kritiken av rektorer och skolledning ingår också sådant som kan kopplas till brist på 

information och alltför långa informationskanaler. Respondent 7 som tidigare arbetat inom 

privat sektor uttrycker att skolledningen skulle kunna bli bättre och mer effektiv om den 

tog mer intryck av det privata näringslivet: 

 

Det är väldigt omständligt allting, det är, det fattas professionalitet,  

tycker jag. Informationen ut, till föräldrar, till elever, när det händer saker,  

det händer inte tillräckligt snabbt och då blir det onödiga konflikter.  

Jag tycker att det skulle vara bra om de fick komma ut lite i det privata  

näringslivet för att få träning.  

 

I ovanstående citat finns ordet näringsliv och det återkommer även på andra ställen i 

intervjun med respondent 7. Ordet näringsliv är kopplat till ord som effektivitet och 

professionalitet medan den kommunala verksamheten beskrivs som mer byråkratisk och 
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tungarbetad. Även i intervju 6 görs en del jämförelser med den privata sektorn även om 

inte just ordet näringsliv nämns. Respondent 6 uttrycker istället att arbetet inom skolan är 

mindre stressigt och krävande än inom den privata sektorn, men här nämns också att det 

finns brister i kommunikationen från ledningens sida. 

Trots att det uttrycks en hel del kritiska åsikter om såväl bristande kunskaper som dåligt 

engagemang från rektorernas sida när det gäller studie- och yrkesvägledningen på den egna 

arbetsplatsen, så uttrycker även flera av respondenterna i studien att de känner både stöd 

och uppskattning från ledningen. Flera av respondenterna uttrycker att de får beröm för 

sina insatser och att de upplever att de känner sig värdesatta av rektorerna. Ett exempel på 

detta återfinns i intervjun med respondent 7: 

 

”Hon tycker det är bra och hon stöttar mig i allt och det visar hon. Hon stöder det jag gör 

och det visas utåt” 

 

För några har skolledningens uppskattning också tagit sig konkreta uttryck som att man 

satsat på att utöka resurserna för studie- och yrkesvägledningen och att rektorerna värnar 

om fortbildning för de enskilda studie- och yrkesvägledarna.  

Frågan om hur respondenterna i studien upplever att deras arbete värdesätts av rektorerna 

är kopplad till min andra frågeställning: ”Hur ser respondenterna på betydelsen av sitt eget 

arbete på den egna arbetsplatsen gentemot andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen?” 

Detta och hur respondenterna ser på betydelsen av sitt eget arbete gentemot övriga 

yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen kommer jag att ta upp i nästa kapitel.  

 

Sammanfattningsvis så framkommer att några av respondenterna i studien har ett nära 

samarbete med sin programrektor eller rektor. Att ha ett gott förhållande till ledningen 

framstår som viktigt bland respondenterna i studien. När det gäller uppfattningen om 

rektorns engagemang och kunskaper om vägledning så går åsikterna om detta isär bland 

respondenterna i studien. En uppfattning är att rektorn har god insikt i vägledarens 

kompetens medan en annan uppfattning är att rektorn saknar kunskaper om vägledarens 

kompetens.  
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5.3 Hur ser studie- och yrkesvägledare på betydelsen av sitt eget 

arbete på den egna arbetsplatsen gentemot andra yrkesgrupper 

på den egna arbetsplatsen? 

När det gäller min tredje frågeställning om hur respondenterna i studien ser på betydelsen 

av sitt eget arbete på den egna arbetsplatsen gentemot andra yrkesgrupper på den egna 

arbetsplatsen, så ställde jag frågor som berörde såväl respondenternas egen uppfattning 

likväl som vad de menade att andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen tyckte. Till 

detta hör även respondenternas åsikter om hur de upplever att eleverna och ledningen ser 

på betydelsen av deras arbete på den egna arbetsplatsen. 

Jag kommer i detta kapitel att först ta upp hur respondenterna i studien menar att andra 

yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen ser på betydelsen av respondenternas arbete på den 

egna arbetsplatsen. Därefter kommer jag att redogöra för de åsikter som tar upp det som 

respondenterna menar är elevernas åsikter och sedan hur respondenterna uttrycker sig om 

vad de menar är ledningens uppfattning av betydelsen av deras arbete på den egna 

arbetsplatsen. Sist kommer jag att ge en sammanfattning av hur respondenterna själva ser 

på betydelsen av sitt eget arbete på den egna arbetsplatsen. 

5.3.1 Respondenternas uppfattning om hur lärarna värdesätter deras arbete 

När det gäller frågan om hur respondenterna ser på betydelsen av sitt eget arbete på den 

egna arbetsplatsen gentemot andra yrkesgrupper så nämns framför allt yrkesgruppen lärare. 

Lärarna nämns i intervjuerna som en yrkesgrupp med makt i sin egenskap av betygsättare. 

Här nämns också att lärarna och undervisningen oftast står i centrum när det gäller skolans 

verksamhet. Detta gör att lärarna som yrkesgrupp inte kan ifrågasättas på samma sätt som 

andra yrkesgrupper vars arbete ligger utanför undervisningen. Undervisningen beskrivs 

också som skolans kärnverksamhet medan verksamheter som till exempel elevvården 

beskrivs som kringresurser. Dessa åsikter delas dock inte av alla respondenter i studien. 

Några menar istället att studie- och yrkesvägledningen har en precis lika stor och viktig 

funktion som undervisningen i skolan. En annan åsikt är att hur andra yrkesgrupper ser på 

betydelsen av studie- och yrkesvägledarens arbete inte kan kopplas till lärarna som 

yrkesgrupp utan att det snarare handlar om skillnader mellan olika individer. Att det är 

olikheter mellan olika individer snarare än mellan olika yrkesgrupper när det gäller synen 



 58 

på betydelsen av respondenternas arbete har redan nämnts när det gäller frågor om 

samarbete och känsla av samhörighet.  

När det gäller respondenternas uppfattning om hur lärarna ser på betydelsen av studie- och 

yrkesvägledarens arbete på den egna arbetsplatsen så uttrycker respondent 2 att hon 

upplever att hon känner respekt och uppskattning från lärarna. Respondent 2 tar som 

exempel upp att lärarna uppskattar hennes kunskaper om arbetsmarknaden och 

utbildningssystemet. Hon ger också ett konkret exempel på hur hon bistått en språklärare 

med sina kunskaper om bl. a. Meritpoäng i samband med elevernas språkval. I stort 

uttrycker respondent 2 att hon känner sig värdesatt av övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen 

men att det hade kunnat bli ännu bättre om kunskapen om studie- och yrkesvägledarens 

specifika yrkeskompetens hade varit större bland lärarna och övriga. Denna åsikt återfinns 

även hos bl.a. respondent 9.  

Respondent 4 menar dock att det finns vissa lärare på skolan som ifrågasätter hennes 

arbete, även om dessa utgör en minoritet.  

Men sen lärarna då vet jag att där är en del som tycker att  

”Vad sitter hon där och gör egentligen?” Det kan jag nog känna.  

Det är ingen som säjer det uttalat, men det är mer en känsla, och jag  

har ju en egen dator. Jag har en egen telefon och jag har ett eget rum  

och det har ju inte lärarna. Men det är några enstaka lärare inte  

lärarna som grupp för där ser jag nog att de ser nyttan med en. 

 

I detta citat av respondent 4 uttrycks alltså en viss kluvenhet när det gäller hur hon tänker 

kring lärarnas syn på betydelsen av studie- och yrkesvägledarens arbete. Å ena sidan 

uttrycks att vissa lärare ifrågasätter betydelsen av studie- och yrkesvägledarens arbete och 

att det även finns en missunnsamhet mot att denna yrkesgrupp har vissa privilegier som 

t.ex. ett eget rum. Å andra sidan uttrycker respondent 4 också att lärarna som har den här 

inställningen utgör ett undantag och att yrkesgruppen lärare överlag uppskattar henne och 

hennes arbete. Denna kluvenhet till vad respondent 4 menar är uppfattningen om 

betydelsen av hennes arbete återfinns även då denna respondent beskriver hur hon menar 

att eleverna ser på betydelsen av hennes arbete. Detta beskrivs närmare längre fram i detta 

avsnitt. 

Respondent 9 uttrycker, som redan nämnts, att det finns en stor okunskap hos yrkesgruppen 

lärare när det gäller studie- och yrkesvägledarnas utbildning och kompetens. Trots detta 

menar respondent 9 att lärarna värdesätter hennes arbete eftersom de ofta frågar efter 

hennes tjänster när det gäller eleverna. Att vara efterfrågad och känna sig välkommen när 
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man kommer ut i klasserna är något som respondent 5 menar är en viktig bekräftelse på 

uppskattning från lärarna. Denna åsikt återfinns även hos respondent 1 som ju för övrigt 

också nämner lärarna som den yrkesgrupp som hon känner mest samhörighet med på den 

egna arbetsplatsen.  

Trots att flera av respondenterna uttrycker att de känner uppskattning och respekt för sitt 

arbete från lärarna, så menar några att lärarna som grupp ändå värdesätts högre. Detta 

uttrycker t.ex. respondent 6 i följande citat: 

 

Sen kan det ju bli att fokus är ”utbildning”, ”utbildning”, ”utbildning”  

liksom och lärarna det är de som kommer i första rummet, men det  

är ju inget att göra åt, det är det som är det viktiga. 

 

Sammanfattningsvis framkommer att respondenternas uppfattning om hur de menar att 

lärarna värdesätter deras arbete på den egna arbetsplatsen är viktigt. Lärarna framstår också 

som viktiga samarbetspartners när det gäller arbetet med eleverna. Några respondenter 

uttrycker att lärarnas arbete värdesätts högre än andra yrkesgruppers inom skolan.  Ett 

argument för denna åsikt är at så mycket fokus ligger på just undervisning och att lärarna 

har makt i sin roll som betygsättare. 

 

5.3.2 Respondenternas uppfattning om hur elevvårdsteamet värdesätter deras arbete 

När det gäller övriga yrkesgruppers uppfattning om hur respondenterna i studien menar att 

dessa ser på betydelsen av respondenternas arbete på den egna arbetsplatsen så nämns även 

elevvårdsteamet. De åsikter som uttrycks när det gäller elevvårdsteamet och de olika 

yrkesgrupperna som ingår där är överlag positiva även om de inte nämns lika ofta som 

lärarna. Här tycks det snarare vara underförstått att respondenterna känner att deras arbete 

värdesätts av dessa yrkesgrupper. Här menar jag kan det finnas ett samband med att flera 

av respondenterna också känner en starkare samhörighet med elevvårdsteamet än med 

gruppen lärare. Många har också som tidigare nämnts ett nära samarbete med elevvården 

vilket inte heller är lika tydligt när det gäller lärarna. En respondent som tydligt uttrycker 

både sin känsla av samhörighet med elevvårdsteamet och sitt nära samarbete är respondent 

8. Hon lyfter också fram att hon känner sig uppskattad av elevvårdsteamet: 
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”Ja, jag känner att vi i elevvårdsteamet där har vi jättestor uppbackning av varandra. Att 

vi ofta ger varandra feed-back.” 

 

Intressant är också att respondent 8 använder ”vi” när hon beskriver hur hon uppfattar att 

elevvårdsteamet ser på betydelsen av hennes arbete. 

5.3.3 Respondenternas uppfattning om hur eleverna värdesätter deras arbete 

När det gäller hur respondenterna i studien ser på elevernas syn på betydelsen av deras 

arbete på den egna arbetsplatsen så återfinns följande åsikter. Respondent 2 menar att 

eleverna i stort värdesätter hennes arbete men att det också finns en diskrepans i synen på 

kunskap mellan henne och eleverna, vilket framkommer i följande citat: 

 

Och eleverna tycker ju att man kan mycket. Sen har de ju inte  

riktigt samma syn som vi har om vad som är kunskap. De hade  

säkert tyckt att jag var skitduktig om jag kunde rabbla alla  

intagningspoäng från förra året utantill! Det hade säkert blivit extra bonus.” 

 

Andra respondenter uttrycker en ambivalens när det gäller elevernas uppfattning om värdet 

av deras arbete. Dessa respondenter uttrycker att det nog ser olika ut beroende på vilka 

elever man frågar. Ett sätt att få bekräftelse på elevernas uppskattning är utvärderingar, 

vilket också flera av respondenterna säjer att de gör. Andra uttryck för uppskattning från 

elevernas sida är att dessa gärna kommer tillbaka. Detta uttrycker bl.a. respondent 5 som 

menar att detta ju måste innebära att hon gjort ett positivt intryck på eleven även om detta 

inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till hennes vägledning av eleven. Respondent 4 

uttrycker också en viss osäkerhet när det gäller elevernas uppskattning av hennes arbete. 

Hon uttrycker både att hon känner en tveksamhet till att eleverna värdesätter hennes arbete, 

men säjer samtidigt precis som respondet 5 att det faktum att de återkommer till henne är 

ett bevis på att de är nöjda. Respondent 4 menar också liksom respondent 5 att det ser olika 

ut beroende på vilka elever man frågar och att vissa nog uppskattar hennes arbete högt 

medan andra inte gör det. Denna åsikt delas även av respondent 8 och uttrycks i följande 

citat: 
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”Sen tycker jag att vissa elever de tycker nog bara ”jaha vem är hon? Ja, jag förstår” Sen 

är det andra som visar sin uppskattning, det är det verkligen.” 

 

Andra respondenter som respondent 6 hänvisar till att hon över lag får mycket bra kritik 

från eleverna i sina egna utvärderingar av hur hennes arbete värdesätts på skolan. Detta 

uttrycker även respondent 3 som dock också menar att det finns elever som tycker 

annorlunda. 

 

Sammanfattningsvis uttrycker respondenterna i studien att deras arbete värdesätts av 

eleverna. Ett argument för detta är t.ex. när elever återkommer efter ett första möte eller 

samtal. Någon respondent menar dock att elevernas förväntningar på studie- och 

yrkesvägledaren inte alltid kan uppfyllas.  

 

5.3.4  Respondenternas uppfattning om hur rektorn värdesätter deras arbete 

När det gäller frågan om hur respondenterna i studien uttrycker sig om hur de upplever att 

deras arbete värdesätts av rektorerna så har jag redan kommit in på detta i föregående 

kapitel. Sammanfattningsvis så uttrycker flera respondenter att de känner sig uppskattade 

av ledningen på den egna arbetsplatsen. Detta visar sig bl.a. genom att rektorn uttalar sig 

positivt om respondenternas arbete med eleverna på skolan. Andra former av uppskattning 

från ledningens sida är satsningar på respondenternas fortbildning och i några fall även på 

utökning av tjänster. Det senare får dock snarare ses som undantag en regel då flera andra 

respondenter beskriver att man på deras skolor dragit ner på studie- och yrkesvägledningen. 

I de fall då det skett sådana neddragningar uttrycks dock ingenting om att detta skulle ha 

något samband med ett eventuellt missnöje från ledningens sida när det gäller studie- och 

yrkesvägledningen på skolan. Istället anger dessa respondenter att neddragning av resurser 

som i övrigt också gäller för alla yrkesgrupper inom skolan, beror på ekonomiska 

åtstramningar och sjunkande elevkullar. Att av rektorn bli ombedd att få ingå i olika 

arbetsgrupper vars syfte är att utveckla och förbättra skolans arbete, nämns också som ett 

bevis för rektorns förtroende för den enskilde studie- och yrkesvägledaren på skolan. 
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Rektorns förtroende och uppskattning av det egna arbetet nämns också överlag som mycket 

viktigt av respondenterna i studien. 

Mot de många positiva åsikterna om vad respondenterna i studien menar är rektorns syn på 

värdet av deras arbete finns även andra mer negativa synpunkter. En av dessa är 

uppfattningen om att studie- och yrkesvägledningen inte har samma status som den 

pedagogiska verksamheten på skolan. När det gäller denna åsikt så ges olika förklaringar 

till vad detta kan bero på. Respondent 5 uttrycker att en förklaring kan vara att begreppet 

”vägledning” är svårt att definiera och att det därmed också är svårt att mäta effekten av. 

Detta menar respondent 5 gör det svårt att motivera varför studie- och yrkesvägledningen 

är viktig och att rektorn därför oftare uppskattar de studieadministrativa uppgifter, som 

ibland utförs av studie- och yrkesvägledarna. Respondent 5 uttrycker att detta kan leda till 

att göra studie- och yrkesvägledarens yrkesprofession otydlig. Denna åsikt delas dock inte 

av respondent 3 som istället uttrycker att även de studieadministrativa uppgifterna som t.ex. 

elevernas studieplaner är viktiga inslag i elevernas vägledningsprocess.  En förutsättning 

för att kunna hantera alla dessa olika studieadministrativa uppgifter såväl som enskild 

vägledning och information, är dock att det finns tid och resurser för detta. Brist på resurser 

och framförallt tid är enligt vissa respondenter i studien ett viktigt skäl till att de måste 

prioritera vissa uppgifter framför andra. Vilka uppgifter man väljer att prioritera tycks dock 

se olika ut för de olika respondenterna, något som diskuterats närmare i kapitlet om 

respondenternas uppgifter.  

 

Sammanfattningsvis utrycker respondenterna i studien att deras arbete på den egna 

arbetsplatsen värdesätts högt av ledningen. Det framkommer dock även att rektorn ibland 

har bristande kunskaper om vägledarens kompetens. Administrativt arbete värdesätts enligt 

några respondenter ofta högre än vägledning av skolans rektor.  

 

 

 

5.3.5  Respondenternas uppfattning om hur de själva ser på betydelsen av det egna arbetet 

När det gäller frågan om hur respondenterna i studien uttrycker sig kring hur de själva ser 

på betydelsen av det egna arbetet så går även här åsikterna delvis isär. Respondent 9 menar 
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t.ex. att hennes arbete på den egna arbetsplatsen, är av mycket stor betydelse, eftersom hon 

är den som med sin yrkesprofession bäst kan hjälpa eleverna till en bättre framtid. Här 

finns ett viktigt arbete och ett stort behov för detta bland eleverna på hennes skola menar 

respondent 9. Respondent 6 uttrycker däremot en tveksamhet till betydelsen av sitt eget 

arbete, trots att hon får bra kritik från både rektorn och från eleverna. Respondent 6 

förklarar denna tveksamhet kring betydelsen av sitt eget arbete på skolan med att hänvisa 

till att eleverna på hennes skola har en stark egen drivkraft att själva skaffa sig den 

information som de behöver. Då vägledningssamtalen på gymnasiet dessutom är frivilliga 

så kan eleverna också få vägledning utanför den egna gymnasieskolan eller rentav efter att 

de avslutat sin utbildning menar respondent 6. Respondent 6 uttrycker också att om skolan 

på grund av besparingar skulle behöva dra ner på resurserna, så skulle hennes arbete 

mycket väl kunna utföras av en lärare i samhällskunskap. I detta resonemang hänvisar 

respondent 6 till det som står i skollagen om skolans studie- och yrkesvägledning.  

Att det borde finnas ett starkare stöd för skolans studie- och yrkesvägledning återfinns även 

hos respondent 1, vilket framkommer i följande citat: 

 

Det skulle behöva skrivas klart och tydligt i de här styrdokumenten  

vad det handlar om. /…/ Det är som att ”det är roligt att ni är med”  

i de här styrdokumenten”, men det skulle vara en större tyngd mot  

att det är dit ni ska gå. 

 

Respondent 1 uttrycker också att det med nuvarande lagstiftning finns en risk att studie- 

och yrkesvägledningen utförs av alla möjliga yrkesgrupper på skolan och att detta i värsta 

fall kan leda till att eleven inte får den vägledning den behöver. 

Andra respondenter uttrycker en ambivalent inställning till betydelsen av det egna arbetet 

på den egna arbetsplatsen utan att motivera detta på något tydligt sätt. Ett exempel på detta 

är respondent 8 som uttrycker att det går lite upp och ner när det gäller frågan om hur hon 

upplever betydelsefullheten av sitt arbete. 

 

”Vacklar, eh, jag är en länk i navet. Enkelt uttryckt, och det är vissa saker jag gör som 

andra kunde ha gjort, men det är också vissa saker som andra inte har kunskap och 

vetskap om.” 
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I citatet återkommer respondent 8 till det som jag tidigare beskrivit som mångsyssleri när 

det gäller frågan om respondenternas uppgifter. Utifrån detta citat skulle man kunna tolka 

det som att respondent 8 ser detta mångsyssleri som en orsak till den tveksamhet som hon 

har kring betydelsen av sitt eget arbete på den egna arbetsplatsen. I citatet ser sig 

respondent 8 som ”en länk i navet” och även respondent 5 uttrycker sig på liknande sätt när 

hon använder metaforen ”jag är en länk i en kedja”. Båda respondenterna uttrycker härmed 

att de ser sitt eget arbete som en del i en större helhet. Respondent 5 nämner i detta 

sammanhang också flera andra yrkesgrupper som lärare, rektor, skolsköterska och kurator 

och alla dessa olika personers gemensamma arbete för att eleven ska uppnå sina mål.  

En liknande men delvis också motsatt åsikt kring värdet av det egna arbetet uttalas av 

respondent 10. Hon beskriver sin position på den egna arbetsplatsen som ”spindeln i nätet”. 

Respondent 10 beskriver sitt arbete som mycket betydelsefullt och viktigt och att hon även 

deltar i det mesta som sker på skolan. Även denna respondent nämner flera andra 

yrkesgrupper och betonar allas gemensamma arbete med eleverna men här läggs en större 

tyngd på betydelsen av respondentens egna insatser än vad fallet är för respondent 5 och 8. 

Respondent 10 uttrycker inte heller någon tveksamhet när det gäller betydelsen av sitt eget 

arbete på den egna arbetsplatsen. Denna åsikt delas som tidigare nämnts också av 

respondent 9 men även av respondent 1. Den senare gör också en jämförelse med lärarna 

när hon uttrycker sig i frågan om hur hon ser på betydelsen av det egna arbetet på den egna 

arbetsplatsen. 

 

Ja, jo jag tycker att vägledaren är viktig. Den är vare sig för mer  

eller mindre än någon annan. Det är klart att eleverna måste ha sin  

undervisning i engelska. Så den funktionen är ju inte så uppblåst, men  

den är ju ett väldigt viktigt led i elevens utveckling. Vi är ju de på skolan  

som gör att eleverna växer och gör att de kan göra kloka val. 

 

I detta citat av respondent 1 återkommer det som respondent 9 uttrycker om att vägledarens 

arbete är av stor betydelse för eleverna men här görs också en jämförelse med lärarna och 

det som ofta ses som skolans kärnverksamhet undervisning. Här uttrycks dock inte att 

studie- och yrkesvägledningen skulle vara mindre viktig eller kunna utföras av någon 

annan yrkesgrupp. 
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Sammanfattningsvis så uttrycker sig respondenterna i studien olika när det gäller hur de 

själva ser på betydelsen av det egna arbetet på den egna arbetsplatsen. Några respondenter 

beskriver det egna arbetet som mycket betydelsefullt medan andra respondenter uttrycker 

en mer ambivalent hållning. Flera respondenter ser sig själva och sitt arbete som en del av 

ett gemensamt arbete med eleverna tillsammans med andra yrkesgrupper på den egna 

arbetsplatsen.  
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6. Analys 

I detta kapitel presenteras den sammanfattande analysen av det som beskrivits i 

resultatkapitlet utifrån studiens syfte och frågeställningar. Analysen är gjord utifrån de två 

teoretiska perspektiv diskursanalys och social jämförelseteori som presentrats i 

teoriavsnittet. Jag har som tidigare nämnts även utgått från Alvesson och Sköldbergs tankar 

om att det som framkommer i en intervjuundersökning bör tolkas utifrån olika nivåer och 

jag har då utgått ifrån en diskursiv nivå och en föreställningsnivå. När det gäller den 

diskursiva nivån har jag använt mig av analysbegrepp från Winther Jörgensens tolkning av 

diskursteorin som jag beskrivit i teori- och metodkapitlen. När det gäller mina egna 

tolkningar av det som framkommit i intervjumaterialet utifrån studiens syfte och 

frågeställningar så har jag utgått från social jämförelseteori men även från den forskning 

som jag tagit upp i bakgrundskapitlet.  

 

6.1Nodalpunkter i intervjumaterialet 

De nodalpunkter som jag har kunnat identifiera och som finns beskrivna i resultatkapitlet 

är: elever, samtal, möten, vägledning och information, studieadministration, elevvård, 

kommunikation, marknadsföring, pappersjobb och ”mångsyssleri”. Andra nodalpunkter 

som jag kunnat urskilja i intervjumaterialet är de olika yrkesgrupper som respondenterna i 

studien beskriver att de samarbetar med och känner tillhörighet till. Dessa yrkesgrupper är: 

kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, lärare och mentorer samt rektorer. Till dessa 

har jag även kunnat identifiera personalkollektivet ”elevvårdsteamet”.  I resultatkapitlet 

finns beskrivet de likheter och skillnader som framkom när respondenterna fick beskriva 

sitt arbete, vad de tyckte var det bästa och viktigaste i arbetet, vad som tog mest tid, hur de 

ser på samarbetet med andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen och deras uppfattning 

om ledningen. Även om det framkom många likheter så gick åsikterna också delvis isär. 
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Olika åsikter som jag kunnat identifiera bland respondenterna i studien finns kopplade till 

de nodalpunkter som jag tagit upp.  

6.1.1Vägledning och information 

På frågan om vad respondenterna i studien menar är det viktigaste i deras arbete så 

framkommer att vägledning av eleverna av många ses som det viktigaste i arbetet. Ord som 

t.ex. val, vägleda, återfinns i flera av intervjuerna liksom olika färdigheter och personliga 

egenskaper som kan knytas till vägledning. Några respondenter uttrycker också att 

vägledningen av eleverna är det som tar det mesta av deras tid, även om det kan variera 

under läsåret. Här finns en koppling menar jag till de allmänna råden (2009) och till de 

etiska reglerna för studie- och yrkesvägledare (2001), där ju det enskilda 

vägledningssamtalet med eleven lyfts fram som studie- och yrkesvägledarens viktigaste 

uppgift. Vägledningsteorier och olika metoder för samtalsteknik har också en framträdande 

roll i studie- och yrkesvägledarutbildningen. Även kunskaper om såväl arbetsmarknaden 

som olika utbildningsvägar återfinns i både de allmänna råden (2009) och i de etiska 

reglerna för studie- och yrkesvägledare (2001). Att kunna ge rätt information till eleverna i 

frågor om arbetsmarknad och utbildningssystem, lyfts också upp som en viktig uppgift av 

respondenterna i studien. Även Dresch (1996) och Henrysson (1994) som jag tagit upp i 

bakgrundskapitlet om hur studie- och yrkesvägledare och andra inom skolan ser på 

vägledarnas arbetsuppgifter så nämns den personliga vägledningen av eleverna vägledarnas 

huvuduppgift. Även information om utbildningssystem och arbetsmarknad lyfts i dessa 

studier upp som viktiga uppgifter både av vägledarna själva och av andra yrkesgrupper 

inom skolan som lärare och skolledare. I Dreschs studie framkom också att vägledning ofta 

även beskrivs som det bästa i studie- och yrkesvägledarnas arbete, vilket ju också framkom 

ur resultatet från min studie. 

 

I intervjumaterialet finns inget ifrågasättande av att enskild vägledning och information till 

eleven ska utgöra en viktig del av studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter även om 

några respondenter i studien uppger att andra arbetsuppgifter upptar mer av deras tid. Att 

vägledning och information framhålls som viktigt av respondenterna i studien, kan också 

ha ett samband med det som återfinns i Stones (2010) teorier om att individer skapar sin 

identitet utifrån de relationer de har till andra, vilket i detta fall skulle vara den egna 
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yrkesgruppen. Stone menar även att hur vi uppfattas av andra är bundet till den sociala 

situation som för tillfället är rådande. I en intervjusituation där den som blir intervjuad ska 

beskriva sitt arbete, så kan man utifrån detta utgå ifrån att den intervjuade också uttrycker 

sådant som kan kopplas till intervjupersonens yrkesprofession. Här finns också en koppling 

till Flecks (1997) teori om ett tankekollektiv inom just yrkesgruppen studie- och 

yrkesvägledare, som kan tänkas påverka och omedvetet styra det som säjs. Att just elever 

är så framträdande i intervjumaterialet kan också menar jag hänga samman med att alla 

respondenterna i studien arbetar inom skolan, där ju arbetet med eleverna säjs stå i centrum 

för all personal oavsett yrkestillhörighet. Att vissa yrkesgrupper inom skolan kan tänkas ha 

större makt än andra ska jag återkomma till längre fram i denna analys.   

 

6.1.2 Studieadministration, pappersjobb och mångsyssleri – diskurser 

När det gäller uppgifter som kan kopplas till ordet administration, har jag som tidigare 

nämnts valt att dela upp detta i två olika kategorier, där det ena studieadministration 

innebär uppgifter som kan knytas till elevernas studier t.ex. olika kurser inom ett 

gymnasieprogram. Ord som kan kopplas till nodalpunkten studieadministration är t.ex. 

studieplaner och individuella val. När det gäller den andra kategorin där ordet 

administration ingår så har jag valt att kalla den för pappersjobb och till denna nodalpunkt 

knyts ord som t.ex. blanketter, pappersfix, datorn.  När det gäller den sistnämnda uppgiften 

pappersjobb, så uttrycker sig respondenterna överlag negativt om dessa uppgifter. Några 

respondenter säjer också att pappersjobb är det sämsta i deras arbete, andra menar att det är 

arbetsuppgifter som allt annat och något man måste acceptera eftersom de även utförs av 

andra yrkesgrupper till och med rektorer. Att jämföra sig med någon med en högre 

position, i detta fall rektorn, tycks enligt någon respondent göra pappersjobb till en 

accepterad arbetsuppgift. Enligt social jämförelseteori jämför sig personer ofta med någon 

som de upplever som ”bättre” än sig själva och detta skulle kunna vara en förklaring varför 

även enkla och okvalificerade arbetsuppgifter ses som en del av det egna arbetet.  Att 

vägledare ofta ser ett allt större informationsflöde som en belastning finns också belagt i 

tidigare forskning. Dresch och Lovén (2003) tar också upp det allt större informationsflödet 

som en av de förändringsfaktorer som kommer att påverka vägledarnas nya och framtida 

yrkesroll. 
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När det gäller studieadministration så går åsikterna om dessa uppgifter mer isär bland 

respondenterna i studien. Någon respondent uttalar att hon utför ”biträdande 

rektorsuppgifter” och att hon gör detta av egen fri vilja. En annan respondent beskriver på 

ett liknande sätt att hon arbetar med studieadministrativa uppgifter som går utanför den 

egna yrkesprofessionen. Denna respondent uttrycker dock att dessa uppgifter lagts på 

henne av rektorn, även om hon också uttalar att hon tycker att det är roligt att utföra dem. I 

intervjumaterialet framkommer dock att många studie- och yrkesvägledare är skeptiska till 

att arbeta med det som benämns som ”biträdande rektorsuppgifter”, även om bara en av 

respondenterna i studien är uttalat kritisk. Denna respondent uttrycker att det finns en risk 

med att studie- och yrkesvägledaren arbetar med för många olika saker då detta 

”mångsyssleri riskerar att göra yrkesprofessionen otydlig. När det gäller uppgifterna 

studieadministration och pappersjobb så ska det dock understrykas att de nämns av alla 

respondenterna i studien när de beskriver sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Ord som t.ex. 

individuella val och studieplaner har ju också en koppling till såväl samtal med elever som 

till möte med andra yrkesgrupper. Det som jag kategoriserat som mångsyssleri är när någon 

respondent beskriver att de utför uppgifter som ligger utanför den egna yrkesprofessionen.  

Att se någon tydlig gräns mellan vad som bör eller inte bör ingå i respondenternas 

arbetsuppgifter är dock inte möjligt utifrån vad som framkommit i intervjuerna. Jag menar 

dock att man utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv kan hitta och avgränsa en diskurs för 

”mångsyssleri” inom den större diskursordning för studie- och yrkesvägledare på grund- 

och gymnasieskolan, som jag menar att alla respondenterna i studien ingår i. Argument för 

detta är menar jag att två av respondenterna, positionerar sig på ett antagonistiskt sätt kring 

mångsyssleri. Respondent 3 uttalar sig positivt kring mångsyssleri medan respondent 5 

argumenterar emot (se resultatkapitlet). Även respondent 8 beskiver på ett liknade sätt som 

respondent 3 att hon utför uppgifter som ligger utanför den egna yrkesprofessionen och kan 

därmed också tänkas ingå i en diskurs för mångsyssleri. Även andra respondenter uttalar 

sig positivt kring att utföra uppgifter som ligger utanför den egna professionen och här 

nämns t.ex. marknadsföring (jag återkommer till detta i nästa avsnitt).   

 

Att studie- och yrkesvägledare inom skolan även gör uppgifter som ligger utanför deras 

yrkesprofession framgår ju som jag nämnt i bakgrundskapitlet även i från Skolverkets 

rapporter (2008) och här nämns bl.a. administrativa uppgifter. Exakt var gränserna ska gå 

för vad som ingår i studie- och yrkesvägledarens arbete är dock inte klart. Enligt skollagen 

och de allmänna råden för skolans studie- och yrkesorientering (2009) så har rektorn ansvar 
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för skolans resultat och därmed också för organiseringen av den studie- och 

yrkesorienterande verksamheten på den enskilda skolan. Kommunen och skolan har också 

stor frihet att själv utforma denna verksamhet inom ramen för de nationella riktlinjerna. 

Detta ger ett visst utrymme både för rektorn att även ge studie- och yrkesvägledaren 

uppgifter som går utöver dennes yrkesprofession. Detta kan, menar jag, vara en förklaring 

till att några av respondenterna i studien ägnar sig åt ”mångsyssleri”.  

Enligt social jämförelseteori så ger också ett framgångsrikt beteende positiv självskattning 

och ökad själveffektivitet vilket också skulle kunna vara en bakomliggande förklaring till 

varför några respondenter ägnar sig åt mångsyssleri. Respondent 3 uttrycker att hennes 

mångsyssleri är självpåtaget och att hon upplever det som positivt och stimulerande. 

Respondent 8 uttrycker att hon har ett både mångårigt och nära samarbete med sin rektor 

och härmed kan man också tänka sig att positiv respons från rektorn och en social praktik 

på arbetsplatsen, påverkat och utvecklat mångsyssleri hos denna respondent. Här kan man 

se en koppling till Stones (2010) teori om att vi har olika identiteter och att dessa uppstår i 

olika sociala sammanhang som vi ingår i. Man kan se det som att vägledaren här får en 

identitet som ligger nära rektorns som hon har och har haft ett nära samarbete med.  

 

Att ha stor frihet att själv kunna lägga upp och styra över sitt arbete var också något som de 

flesta av respondenterna i studien sa att de hade möjlighet att göra. Många beskrev också 

detta som något av det bästa i arbetet. I detta sammanhang förekom ord som omväxling och 

variation. Dresch (1996) nämner också i sin studie att vägledarna där tog upp såväl att få 

arbeta självständigt som att ha omväxling i arbetet som viktigt när det gäller 

arbetstillfredställelse. Enligt Hansen och Orban (2002) så finns det belägg i flera studier att 

en hög grad av inflytande och självstyre över det egna arbetet upplevs positivt, liksom att 

ett lågt inflytande över det egna arbetet upplevs negativt. Ett omväxlande arbete med stor 

frihet att själv styra över upplägget av sina arbetsuppgifter beskrivs alltså som positivt av 

respondenterna i studien. I detta sammanhang vill jag dock även ta upp att en av 

respondenterna (respondent 1) efterlyser tydligare riktlinjer i styrdokumenten för hur 

skolans studie- och yrkesvägledning ska bedrivas. Detta skulle höja kvaliteten på 

vägledningen för eleverna men även ge en större tyngd åt den enskilde vägledarens arbete.  

Denna åsikt från respondent 1 går därför åtminstone delvis emot uppfattningen om att ett 

stort handlingsutrymme för den enskilde vägledaren skulle vara positivt. Istället efterfrågas 

en högre grad av reglering och styrning. Jag återkommer till frågan om respondenternas 

handlingsutrymme i diskussionskapitlet. 
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6.1.3 Marknadsföring, kommunikation – diskurser? 

När det gäller nodalpunkten marknadsföring så nämns den bara på några enstaka ställen i 

intervjumaterialet. Jag vill ändå ta upp den i samband med respondenternas uppgifter 

eftersom den är ett exempel på något som respondenterna inte så gärna vill använda. En 

diskurs handlar inte bara om det man talar om utan i lika hög grad om sådant som inte får 

nämnas. Marknadsföring nämns i intervjun med respondent 6 och denna respondent 

uttrycker sig positivt kring denna uppgift och säjer att det är en rolig del i arbetet. Andra 

respondenter vill inte använda ordet marknadsföring när de beskriver sådant som kan 

kopplas till denna nodalpunkt (här nämns ord som mässor, gymnasiemässan och öppet 

hus).  Detta kan ha sitt ursprung från såväl de allmänna råden som de etiska reglerna där 

det betonas att studie- och yrkesvägledningen inom skolan bör vara neutral och fri från 

påverkan från olika intressenter. I intervjuerna betonar också några respondenter att de bara 

ägnar sig åt neutral vägledning och att den information som ges i samband med t.ex. 

gymnasiemässan enbart handlar om att beskriva olika program och utbildningsvägar. Att 

frågan om marknadsföring är känslig kan förutom att den strider mot vad som står i 

styrdokument och etiska regler även ha ett samband med det jag kategoriserat som 

mångsyssleri. Hur kommer det sig då att någon respondent inte uppfattar uppgiften 

marknadsföring som ett problem? En förklaring skulle kunna vara att denna respondent är 

påverkad av andra diskurser utanför diskursen för studie- och yrkesvägledare inom grund 

och gymnasieskolan. Detta är dock bara en spekulation och inget som uttrycks explicit i 

intervjun med denna respondent. Klart är dock att de flesta respondenter i studien inte vill 

kalla uppgifter som har en koppling till marknadsföring för detta utan föredrar istället att 

använda mer neutrala uttryck som ”informera” eller ”berätta om”. Är då detta ytterligare ett 

exempel på diskursiv kamp? Jag menar att det mycket väl skulle kunna vara detta även om 

motsättningen kring denna nodalpunkt inte tar sig ett lika tydligt uttryck som i exemplet 

mångsyssleri. Att frågan om marknadsföring kan vara ett dilemma för i synnerhet 

gymnasievägledarna tas också upp av Dresch och Lovén (2003) som menar att det idag 

finns ett ökat tryck på gymnasievägledarna när det gäller marknadsföring av program och 

skolor p.g.a. den ökande konkurrensen från bl.a. många nya friskolor som gjort det svårare 

för vägledaren att upprätthålla en neutral och opartisk hållning. Ökad konkurrens mellan 

olika skolor samt en tydligare marknadsorientering i samhället i stort har inte bara satt 

press på skolans vägledare utan detta gäller även för lärare och annan personal inom 

skolan. Detta framgår bl.a. ur Löfgrens (2012) avhandling om hur lärares yrkesidentiteter 
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påverkats både av mer övergripande samhällsförändringar som globalisering och 

marknadsanpassning som av förändringar av det nationella utbildningssystemet från 

centralstyrning mot ökad decentralisering och kommunalisering. Han beskriver hur dessa 

förändringar lett till såväl ökad frihet som större ansvar när det gäller lärarnas arbete. I 

praktiken har detta inneburit att lärarna på den enskilda skolan fått stor frihet att själva 

lägga upp sitt arbete, men också en större press att kunna hävda sig i konkurrensen med 

andra lärare och skolor och ett större ansvar för att eleverna uppnår sina mål. 

 

När det gäller nodalpunkten kommunikation så uttrycker framförallt respondent 6 att det 

finns en motsättning mellan hennes eget sätt att kommunicera med eleverna och andra 

studie- och yrkesvägledarkollegor. Denna respondent uttalar att det finns ett motstånd mot 

att hon använder sig av moderna kommunikationsmedel som sms och sociala medier. Detta 

uppfattas av andra kollegor som onödig service till eleverna men kan även vara ett uttryck 

för avundsjuka menar denna respondent. Det ska dock påpekas att dessa motstridiga åsikter 

kring kommunikation och användandet av sociala medier inte kommer från de andra 

respondenterna i studien utan bara beskrivs indirekt i intervju 6 (se vidare resultatkapitlet). 

Däremot återfinns en del kritiska synpunkter på ett allt större informationsflöde som någon 

respondent menar tar alltför mycket tid från viktigare arbetsuppgifter. Här nämns också ord 

som mejl och dator som även kan kopplas till kommunikation. Att kunna sålla bland ett allt 

större informationsflöde och att kunna hålla sig a jour med nya rön finns belagt i tidigare 

forskning av Dresch och Lovén (2003) som något som vägledare beskriver som 

resurskrävande. Någon respondent påpekar dock att det är viktigt att ”hänga med sin tid” 

och att ny teknik måste ses som en del av de förändringar som yrket har genomgått. Brist 

på just tid nämns också av några respondenter som det sämsta i arbetet. Hansen och Orban 

(2002) tar också upp vikten av att ha tillräckligt med tid att utföra kvalificerade 

arbetsuppgifter som betydelsefullt när det gäller arbetstillfredställelse och här finns också 

ett samband med hög grad av självstyre. Även Morberg (2008) betonar vikten av att ha 

tillräckligt med tid för viktiga arbetsuppgifter när det gäller skolsköterskornas profession. 

Även respondent 7 uttalar sig kring kommunikation och då nämns att det finns en brist i 

rektorns sätt att nå ut med viktig information och i detta sammanhang gör respondent 7 

jämförelser med chefer i det privata näringslivet. Även respondent 6 nämner att det finns 

brister när det gäller skolledningens sätt att kommunicera, men här är jämförelsen med det 

privata inte lika uttalad. Jag menar att det här skulle kunna finns en näringslivsdiskurs som 

påverkar dessa båda respondenters sätt att prata om och göra jämförelser när de uttalar sig 
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kring rektorernas bristande förmåga att kommunicera. Respondent 7 uttalar också att hon 

har ett förflutet inom det privata näringslivet. Även Löfgren (2012) nämner långa 

beslutsvägar inom skolan som ett problem för lärarna men kopplar detta till övergången 

från centralstyrning till decentralisering av skolan som han menar gjort lärarnas arbete mer 

ineffektivt och tungrott.  

 

6.1.4 Elevvård, möte och elevvårdsteamet 

När det gäller nodalpunkten elevvård så är denna framförallt kopplad till möte med andra 

yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen och i detta sammanhang också till nodalpunkten 

elevvårdsteamet. Till både möte och samtal knyts ord som ”vara ett stöd” hjälpa reda ut sin 

situation” men det är framförallt till möte som jag har kunnat koppla sådana uppgifter som 

kan kategoriseras som elevvård. Möte beskrivs som möten där respondenten tillsammans 

med andra yrkeskategorier som skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger och andra går 

igenom olika ärenden som berör eleverna. Möte kan också vara ett möte tillsammans med 

en enskild representant från elevvårdsteamet t.ex. skolsköterskan och en elev. Bland de 

olika yrkesgrupperna från elevvårdsteamet nämns framförallt kurator och specialpedagog. 

Dessa båda yrkesgrupper nämns också tillsammans med skolsköterskan av flera 

respondenter som de yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen som respondenterna i studien 

känner mest samhörighet med. I Vem behöver syo? (1991) nämns också att ett aktivt 

deltagande i elevvårdsarbetet har länge uppfattats som en av vägledarens viktigaste 

arbetsuppgifter. Någon respondent menar att studie- och yrkesvägledaren och kuratorn 

ligger nära varandra när det gäller arbetssätt och att detta kan vara en förklaring till att 

studie- och yrkesvägledare känner mer samhörighet med kuratorerna än med lärarna. Här 

går dock åsikterna isär bland respondenterna i studien och någon nämner istället lärare och 

mentorer som den yrkesgrupp som man känner mest samhörighet med. En annan 

respondent nämner specialpedagogen som den yrkesgrupp som hon känner mest 

samhörighet med på den egna arbetsplatsen. Denna respondent menar dock också att det 

mer handlar om personlighet än yrkestillhörighet när det gäller samarbete och känsla av 

samhörighet. Att personligheten lyfts fram som viktigare än yrkestillhörighet återkommer 

även på flera andra ställen i intervjumaterialet (se resultatkapitlet). Någon respondent 

uttrycker också att hon inte känner tillhörighet till någon specifik yrkesgrupp på sin 
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arbetsplats utan att det är personlighet och vilka andra personer som finns omkring henne 

för tillfället som påverkar känslan av gemenskap med andra på arbetsplatsen.  

Jag menar ändå att man utifrån det som framkommit ur detta intervjumaterial kan säja att 

elevvårdsteamet och de yrkesgrupper som ingår där är viktiga för många av 

respondenterna. Detta vill jag motivera med att de flesta beskriver att de deltar i möten med 

elevvårdsteamet men också att de samarbetar med dessa när det gäller arbetet med 

eleverna. I de etiska reglerna för studie- och yrkesvägledare framhävs också samarbetet 

mellan studie- och yrkesvägledaren och övriga yrkesgrupper inom skolan. Detta menar jag 

återfinns i intervjuerna och när det gäller studie- och yrkesvägledarens roll i detta 

samarbete så uttalar de flesta av respondenterna att det finns en tydlig gränsdragning 

mellan dem och övriga yrkesgrupper i elevvårdsteamet.  

I skolverkets (2008) kritik av studie- och yrkesvägledarens arbete nämns även att vissa 

arbetar med så kallade ”kurativa uppgifter”. I min studie framkommer dock inget som 

skulle bekräfta detta. Jag vill dock påpeka att detta inte kan uteslutas helt, men för att 

kunna dra någon slutsats om detta så skulle man behöva göra en annan typ av studie med 

t.ex. observationer. Utifrån det som uttrycks av respondenterna i studien framkommer dock 

att några respondenter känner stark tillhörighet och gemenskap med övriga yrkesgrupper i 

elevvårdsteamet och att man också har ett nära samarbete. Någon av dessa respondenter 

nämner också att det mesta av hennes tid utgörs av arbete med elevvård. I sin beskrivning 

av detta arbete poängterar hon dock att gränsdragningen gentemot övriga i teamet 

mestadels är tydlig. Kan man då utifrån detta tala om att det finns en elevvårdsdiskurs?  

Jag menar att det nog kan finnas ett tankekollektiv inom ett team där man haft ett nära och 

långvarigt samarbete och att detta i sin tur påverkar yrkesidentiteten hos studie- och 

yrkesvägledaren. Detta menar jag dock inte nödvändigtvis måste hänga samman med just 

elevvård utan att samma sak nog skulle kunna gälla för t.ex. lärarna. Det som talar för detta 

är just att olikhet i personlighet mellan olika individer nämns i intervjuerna när det gäller 

gemenskap och samarbete framför yrkestillhörighet.  

 

6.1.5 Lärare och mentorer 

Lärarna beskrivs som en yrkesgrupp med makt, eftersom de sätter betyg men också för att 

undervisningen ses som skolans huvuduppgift. Lärare och mentorer nämns också som en 
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av de yrkesgrupper som respondenterna i studien samarbetar med. Någon respondent 

uttrycker också att lärarna är den yrkesgrupp som hon känner mest samhörighet med på den 

egna arbetsplatsen. En annan respondent menar dock att avståndet till lärarna är större än 

till t.ex. kuratorer och skolsköterskor. Flera respondenter nämner dock personlighet som 

den viktigaste faktorn för ett bra samarbete även när det gäller lärarna. Att lärarna är 

viktiga för studie- och yrkesvägledarens arbete, framkommer bl.a. av att det ofta är lärarna 

som uppmanar eleverna att söka upp studie- och yrkesvägledaren. Någon respondent 

uttrycker även att lärarna ibland försöker påverka elevens val, oftast med ett gott syfte, men 

inte alltid till elevens fördel eftersom lärarna då oftast utgår från elevens skolprestationer. 

Ett gott förhållande till lärarna är också betydelsefullt för att studie- och yrkesvägledaren 

ska kunna nå ut med viktig information till eleverna i klasserna. Henrysson (1994) 

beskriver i sin avhandling också att vägledarna som ingick i hans studie själva tog upp att 

det var viktigt för dem och deras verksamhet att ha ett nära och väl fungerande samarbete 

med lärarna. Flera respondenter nämner också att respekt och uppskattning från lärarna har 

stor betydelse för hur de trivs på sin arbetsplats. Jag återkommer till detta i samband med 

min andra frågeställning längre fram i denna analys.  

 

6.1.6 Rektorer och ledning 

När det gäller hur respondenterna i studien uttrycker sig om hur de upplever ledningens roll 

och rektorns syn på vägledning, så framkommer att detta har stor betydelse för hur 

respondenterna ser på det egna arbetet. Härenstam (2010) och Hansen (2002) tar upp att 

relationen mellan chefer och medarbetare har stor betydelse. Även Henrysson (1994) tar 

upp att vägledare betonar vikten av en god relation till rektorn. Många av respondenterna 

uttrycker att de känner både stöd och uppskattning från ledningen. Däremot uttrycker några 

respondenter att deras rektorer inte har tillräckliga kunskaper om vägledning och vad som 

är studie och yrkesvägledarens unika kompetens. Henrysson tar också upp att skolans 

övriga personal ofta är dåligt insatta i detaljerna kring studie- och yrkesvägledares 

kompetens.  Andra respondenter menar att rektorerna framförallt är hårt pressade av alltför 

många arbetsuppgifter och att brist på tid gör det svårt för dem att sätta sig in i alla skolans 

olika ärenden. Enligt de allmänna råden (2009) är det dock rektorn som har huvudansvaret 

för hur skolans studie- och yrkesorientering ska organiseras. Detta kan enligt någon 
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respondent vara ett bekymmer eftersom rektorn enligt denna respondent ibland styrs mer av 

det som är gynnsamt för skolans ekonomi och dess personal. Detta kan leda till att studie- 

och yrkesvägledaren kan känna press från den egna skolan att påverka elevens val. Här går 

dock åsikterna isär och andra respondenter menar att detta argument bara används i syfte 

att få till stånd en gemensam organisation för studie- och yrkesvägledningen.  

 

6.1.7 Respondenternas värdering av det egna arbetet gentemot andra yrkesgrupper 

När det gäller min tredje frågeställning ”Hur ser studie- och yrkesvägledare på betydelsen 

av sitt eget arbete på den egna arbetsplatsen gentemot andra yrkesgrupper på den egna 

arbetsplatsen?”, så uttryckte flera av respondenterna att de känner uppskattning från lärarna 

och att detta tar sig uttryck i uppskattande ord och beröm från lärarna. Att vara efterfrågad 

av lärarna nämndes också som ett tecken på uppskattning från denna yrkesgrupp av 

respondenterna i studien. Här framkom dock också att inte alla lärare hade en positiv 

inställning och att det då oftast handlade om lärare som gärna höll på sina revir eller var 

alltför stressade av sitt eget arbete. Uppfattningen om dessa lärare delades ofta av såväl 

elever som andra på den egna arbetsplatsen enligt respondenterna. Återigen tycks alltså 

personlighet, vara en viktig faktor när det gäller hur respondenterna upplevde andra 

medarbetare på den egna arbetsplatsen. Både Henrysson (1994) och Dresch (1996) tar 

också upp att lärarna i allmänhet värdesätter vägledaren och dennes arbete högt.    

När det gäller elevvårdsteamet och de olika yrkesgrupper som ingår där så uttryckte 

respondenterna över lag att de kände stöd och uppskattning från dessa. Någon respondent 

nämnde också elevvårdsteamet som de personer på den egna arbetsplatsen som gav henne 

mest stöd och uppskattning i det dagliga arbetet. Att känna sig uppskattad av såväl kunder 

som av andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen återfinns även hos Hanquist (2011) 

som en viktig faktor när det gäller trivsel på arbetsplatsen. 

När det gäller elevvårdsteamet och de olika yrkesgrupper som ingår där så uttryckte 

respondenterna över lag att de kände stöd och uppskattning från dessa. Någon respondent 

nämnde också elevvårdsteamet som de personer på den egna arbetsplatsen som gav henne 

mest stöd och uppskattning i det dagliga arbetet. Att känna sig uppskattad av såväl kunder 

som av andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen återfinns även hos Hanquist (2011) 

som en viktig faktor när det gäller trivsel på arbetsplatsen. 
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När det gäller frågan om hur respondenterna i studien uttrycker sig kring hur de uppfattar 

att eleverna ser på värdet av deras arbete, så framkom att de flesta kände sig uppskattade av 

eleverna. Några respondenter uppgav också att de gjorde egna utvärderingar och att dessa 

generellt visade att eleverna var nöjda med studie- och yrkesvägledarens insatser. Däremot 

uttryckte några respondenter att det varierade beroende på vilka man frågade.  I rapporten 

Vem behöver syo (1991) nämns också att de elever som haft mycket kontakt med sin 

vägledare ofta har en positiv inställning till denne och då nämns personliga egenskaper som 

att vägledaren är hjälpsam, förstående och är lätt att parata med. Annat som respondenterna 

uppgav som tecken på elevernas uppskattning var att de återkom efter att ha inlett en 

kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Någon respondent menade dock att tilliten till 

lärarna ofta var större hos eleverna vilket förklarades med att dessa ju har en längre och 

mer kontinuerlig kontakt med eleverna. Detta menar jag visar återigen på betydelsen av ett 

gott samspel mellan studie- och yrkesvägledaren och lärarna, vilket ju också återfinns i de 

allmänna råden och de etiska reglerna Detta är också ett exempel på hur viktigt det är för 

studie- och yrkesvägledare att kunna kommunicera med eleverna på ett sätt så att de känner 

förtroende och tillit (se vidare avsnittet om kommunikation). Någon respondent uttalade 

också att eleverna ibland hade andra förväntningar på henne och hennes insatser, än vad 

hon själv hade. Även Lovén (2000) tar i sin avhandling upp att det ibland finns en 

diskrepans mellan vägledares syn på vägledning och elevers förväntningar av studie- och 

yrkesvägledning.  

När det gäller hur respondenterna i studien upplevde att rektorerna och ledningen 

värdesatte deras arbete så har det redan nämnts att de flesta av respondenterna kände sig 

värdesatta. Några uttalade också att de värdesattes högt. Även detta uppgavs ske i form av 

muntligt beröm men även något fall i form av konkreta satsningar på utökad tjänst och eller 

fortbildning. Andra exempel på uppskattning från rektorn var olika former av 

förtroendeuppdrag.  Att rektorn och skolledningen ofta värdesätter vägledarnas arbete högt 

finns också belagt i tidigare forskning om hur studie- och yrkesvägledare ser på sitt arbete 

(1994, 1996).  

När det gällde hur respondenterna i studien uttryckte sig om hur de själva ser på betydelsen 

av sitt eget arbete på den egna arbetsplatsen, så har jag kunnat urskilja några olika 

uppfattningar som uttrycks med hjälp av metaforer. Enligt Winther Jörgensen och Phillips 

(2000) så menar Fairclogh att man inte kan analysera innehåll utan att först se till formen.  

En av de metaforer som kommer till uttryck är den om studie- och yrkesvägledaren som en 

del i en större helhet, där respondenten ser sig själv och sitt arbete som en del i arbetet med 
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eleverna, tillsammans med lärare, kuratorer m.fl. och rektorn. Alla dessa arbetar 

tillsammans och var och en bidrar med en viktig del så att eleven ska kunna uppnå sina 

mål. Här används uttryck som ”vara en länk i en kedja”, ”ingå i en större helhet” och ”jag 

är en del i navet” 

En annan beskrivning som har vissa likheter med denna uppfattning är den där en av 

respondenterna beskriver sig som ”spindeln i nätet”. Även här betonas vikten av samarbete 

och samspel med andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen. Här får dock 

respondentens eget arbete och yrkesprofession en större betydelse, menar jag då ju 

”spindeln” är den som står i centrum för verksamheten och som ”väver” nätet där de andra 

ingår. Denna respondent ger härmed sig själv och sitt arbete en mer aktiv och kanske även 

styrande roll än de respondenter som beskriver sig som länkar eller delar av en helhet. 

Andra uttryck för hur respondenterna ser på sig själva och på värdet av det egna arbetet, är 

att det varierar. Ibland upplevs arbetet och det egna yrket som viktigt och betydelsefullt, 

ibland inte. Någon respondent ser också en fara i att yrket har en alltför svag förankring i 

skolans styrdokument jämfört med lärarna vilket kan utgöra ett hot framförallt i samband 

med ekonomiska åtstramningar inom kommunen.  

Andra respondenter menar att värdet av det egna yrket på den egna arbetsplatsen är lika 

stort som för lärare och andra yrkesgrupper inom skolan. Detta motiveras av dessa 

respondenter med att studie- och yrkesvägledaren är den person som får eleverna att växa 

genom att öka deras självkännedom så att de kan göra väl underbyggda val för framtiden. 

Jag menar att detta senare uttalande kan vara ett exempel på hur en respondent ger uttryck 

för ett gemensamt tankegods för den egna yrkesgruppen. Även det förra exemplet, som ju 

uttrycker oro för vad som kan hända om skolan tvingas spara, kan tolkas diskursivt utifrån 

vad som nämns om det som står i styrdokumenten. Här handlar det dock även om sådant 

som ligger utanför eventuella diskurser och tolkningar utifrån teorier, nämligen 

ekonomiska ramar för skolans verksamhet. Alvesson & Sköldberg (2007) tar också upp i 

sin kritik av diskursanalysen att det även finns sådant som bör tolkas utifrån faktiska 

förhållanden.  
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6.1.8 Studie- och yrkesvägledare en flytande signifikant? 

Jag menar att man utifrån det som framkommit ur det empiriska materialet kan beskriva 

studie- och yrkesvägledaren som en flytande signifikant, det vill säja ett mångtydigt tecken 

som ges innehåll utifrån olika diskurser som finns inom en större diskursordning för studie- 

och yrkesvägledare på grund och gymnasieskolan. De diskurser som jag kunnat identifiera 

inom denna diskursordning är en diskurs för mångsyssleri och en annan för mer renodlad 

vägledning. Mellan dessa båda diskurser pågår en strid om vad studie- och yrkesvägledaren 

inom grund och gymnasieskolan ska arbeta med. I intervjumaterialet positionerar sig några 

respondenter inom diskursen för mångsyssleri medan andra istället återfinns i diskursen för 

mer renodlad vägledning. I intervjumaterialet har jag också kunnat identifiera diskurser 

kring kommunikation, marknadsföring, näringsliv och elevvård. Att utifrån detta 

kategorisera respondenterna i studien som mångsysslare, marknadsförare eller dylikt 

menar jag dock skulle ge en alltför snäv bild av dessa personer då jag menar att bilden är 

mer komplicerad än så. Jag vill dock påstå att man utifrån vad som framkommit i denna 

studie kan beskriva studie- och yrkesvägledare på grund och gymnasieskolan som en 

yrkesgrupp som får olika yrkesidentiteter utifrån de diskurser som de ingår i och omges av. 

Dessa diskurser har sitt ursprung bl.a. i ett gemensamt tankekollektiv för studie- och 

yrkesvägledare men även i olika arbetsplatsdiskurser. Ser man diskursen som något som 

både skapar och skapas av subjektet så blir de yrkesidentiteter som dessa respondenter har 

också föränderliga. Exempel på att det finns ett handlingsutrymme och därmed också en 

möjlighet till förändring av den egna yrkesidentiteten menar jag också har framkommit i 

intervjumaterialet. Jag återkommer till detta i diskussionskapitlet. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera huruvida studiens syfte har uppnåtts och om de tre 

frågeställningarna blivit besvarade, utifrån det jag tagit upp i inledningen och bakgrunden 

av denna uppsats. Slutligen ges också förslag till vidare forskning.  

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur några verksamma studie- och 

yrkesvägledare inom grund- och gymnasieskolan talar om sig själva och sitt yrke i relation 

till den egna arbetsplatsen.  

Utgångspunkten för detta syfte är att det riktats en hel del kritik mot skolans studie- och 

yrkesvägledning av bl.a. Skolverket (2007).  

Kritik har bl.a. riktats mot att det idag finns stora skillnader i kvalitet mellan olika 

kommuner och olika skolor när det gäller skolornas studie- och yrkesvägledning.  

Tydligare riktlinjer för innehållet i skolans studie- och yrkesvägledning och även för hur 

denna verksamhet ska bedrivas är något som efterfrågats av bl.a. Lundahl m.fl. (2010) som 

bedrivit forskning inom området.  

Den kritik mot skolornas studie- och yrkesvägledning som Lundahl m.fl. tar upp, gäller 

såväl rektorer, som studie- och yrkesvägledarna själva. Kritiken mot studie- och 

yrkesvägledarna har bl.a. handlat om att dessa ofta utför arbetsuppgifter som enligt 

skolverkets rapporter inte tillhör studie- och yrkesvägledningen, exempel på sådana 

arbetsuppgifter är administration och marknadsföring av utbildningsprogram.  

 

Hur förhåller sig resultatet av intervjustudien till min första frågeställning? Hur konstruerar 

studie- och yrkesvägledare sin yrkesidentitet utifrån sina arbetsuppgifter på den egna 

arbetsplatsen?  

När det gäller arbetsuppgifter som kan kopplas till administration framkom att några av 

respondenterna i studien arbetar en hel del med administrativa uppgifter som inte är direkt 

kopplade till studie- och yrkesvägledarens yrkeskompetens. Detta överensstämmer med 

vad som framkommit ur de studier och rapporter som Lundahl m.fl. (2010).  Här framgick 

också att de studie- och yrkesvägledare inom skolan som uppgav att de fick utföra 

uppgifter som låg utanför deras egentliga yrkesprofession, ofta saknade adekvat utbildning. 

Här finns alltså en skillnad gentemot min studie där ju samtliga respondenter hade studie- 
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och yrkesvägledarexamen. Enligt Lundahl m.fl. (2010) var också många av de studie- och 

yrkesvägledare som ingick i studien missnöjda med att de fick utföra uppgifter som låg 

utanför deras egentliga yrkeskompetens. Detta går delvis emot vad som framkommit ur min 

intervjustudie, där åsikterna om det jag kategoriserat som mångsyssleri går isär. Någon 

respondent uttryckte att detta mångsyssleri kan bidra till att göra yrkesidentiteten otydligt, 

medan andra menade att det gör arbetet mer intressant och omväxlande. När det gäller 

frågan om att ha många olika arbetsuppgifter så visar studier av andra yrkesgrupper, som 

kuratorer, att en ökad specialisering av yrket är ett steg mot en tydligare yrkesidentitet. Ett 

exempel på detta är Hanqvist (2011) men i denna studie framkom också att omväxling och 

variation är viktigt när det gäller arbetstillfredställelse. Även Dresch (1996) tar upp att 

omväxling och inflytande över det egna arbetet beskrivs som viktigt när det gäller studie- 

och yrkesvägledares arbetstillfredställelse. Omväxling, variation och inflytande över det 

egna arbetet finns också belagt i andra studier som nämns av Härenstam (2011) och Hansen 

(2002). Ur resultatet av intervjustudien framkom dock även att alltför stor frihet över det 

egna arbetet och att så mycket ansvar läggs på den enskilde vägledaren även kan upplevas 

negativt. Någon respondet efterfrågade också tydligare riktlinjer för hur skolans studie- och 

yrkesvägledning ska bedrivas. Argumentet för detta var att det med dagens decentraliserade 

styrsystem i kombination med alltför vaga riktlinjer i styrdokumenten ger för stort utrymme 

för såväl den enskilda skolans rektor som för vägledaren. Denna åsikt sammanfaller med en 

del av den kritik som riktats mot dagens studie- och yrkesvägledning. Kanske finns här 

också ett önskemål om en återgång till ett mer reglerat och centralstyrt system för 

verksamheten? 

Diskursen för mångsyssleri var den mest framträdande diskursen i intervjumaterialet, då 

man här kunde urskilja argument både för och emot mångsyssleri.  

 

När det gäller min andra frågeställning ”Hur konstruerar studie och yrkesvägledare sin 

yrkesidentitet gentemot andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen?” Så framkom att 

respondenterna i studien samarbetar med andra yrkesgrupper inom skolan som lärare och 

mentorer, rektorer och yrkesgrupper inom elevvårdsteamet. Det framkom att det oftast 

finns en tydlig gränsdragning mellan de olika yrkesgruppernas kompetensområden. Den 

respondent som nämnde att ”elevvård” tog det mesta av hennes tid uttryckte även att hon 

kände mest samhörighet med de personer som ingick i elevvårdsteamet. Andra 

respondenter nämnde andra yrkesgrupper som specialpedagog, kurator, rektor eller lärare 
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när de skulle berätta vilka yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen som de samarbetade bäst 

med och kände mest samhörighet med.  

Sammanfattningsvis tycks dock personlighet vara viktigare än yrkesgrupp när det gäller 

samarbete och känsla av tillhörighet mellan studie- och yrkesvägledarna och andra 

yrkeskategorier inom skolan. En respondent tog upp ett exempel på hur kuratorer använt 

sig av utestängningsmekanismer genom att utnyttja sin högre grad av sekretess.  Lärarna 

nämndes också som en grupp med makt i sin egenskap av betygsättare och att 

undervisningen ofta lyfts fram som skolans viktigaste uppgift.   

 

När det gäller min tredje frågeställning: Hur ser studie- och yrkesvägledare på betydelsen 

av sitt eget arbete på den egna arbetsplatsen gentemot andra yrkesgrupper på den egna 

arbetsplatsen? så framkom att respondenterna överlag kände sig uppskattade av såväl 

elever, andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen som av rektorn. Däremot gick 

åsikterna mer isär när det gällde hur respondenterna själva såg på betydelsen av det egna 

arbetet på den egna arbetsplatsen. Några menade att det egna arbetet var mycket 

betydelsefullt medan andra uttryckte en viss tveksamhet. Ett argument för tveksamhet var 

studie- och yrkesvägledningens svaga förankring i styrdokumenten, ett annat att så mycket 

fokus ligger på undervisningen och lärarnas arbete. Samarbete med andra inom skolan och 

ett gemensamt ansvar för att eleven ska uppnå målen nämndes dock som betydelsefullt för 

studie- och yrkesvägledarna inom grund och gymnasieskolan. 

 

I analysen tog jag upp att man kan beskriva studie- och yrkesvägledaren som en flytande 

signifikant, det vill säja ett mångtydigt begrepp som ges innehåll utifrån olika diskurser 

som finns inom en större diskursordning för studie- och yrkesvägledare på grund och 

gymnasieskolan. Här menar jag att diskurserna för mångsyssleri och för mer renodlad 

vägledning är de mest intressanta då de återspeglar en motstridig uppfattning om hur 

studie- och yrkesvägledaren ska bedriva sin verksamhet. I detta ingår såväl den enskilde 

studie- och yrkesvägledarens uppfattning om vad som bör ingå i det egna arbetet som 

skolledningens. Att det finns en sådan diskursiv kamp mellan dessa båda diskurser menar 

jag också återfinns i de rapporter från skolverket som jag presenterat i uppsatsens 

bakgrundskapitel. I intervjumaterialet positionerar sig några respondenter inom diskursen 

för mångsyssleri medan andra istället återfinns i diskursen för mer renodlad vägledning. 

Yrkesidentitet omfattas ju av både sådant som kan kopplas till yrkesroll men även till 

faktorer som berör det personliga som individens självuppfattning. I yrkesidentiteten ingår 
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även samspel med andra och grupptillhörighet både på arbetsplatsen och privat. Att några 

studie- och yrkesvägledare framstår som mångsysslare när de talar om sitt arbete kan 

därmed ha sitt ursprung i en arbetsplatsdikurs som uppstått ur rektorns och kanske även 

lärarnas förväntningar och krav på vägledaren. Vägledarens personliga egenskaper tycks 

dock också ha betydelse i detta sammanhang vilket bl.a. uttrycks i den självskattning som 

dessa vägledare gör. När det gäller subjektsuppfattningen så menar ju Foucault att subjektet 

är underordnat diskursen vilket i stort även gäller för Laclau och Mouffes diskursteori 

medan Faircloughs kritiska diskursanalys ser människor som aktiva deltagare i skapandet 

av nya diskurser. En av respondenterna i studien som ägnar sig åt mångsyssleri uttrycker 

också att detta är helt och hållet självvalt och självpåtaget.  

Att arbeta med många olika saker kan ju också leda till att det egna arbetet upplevs som 

omväxlande vilket ju är kopplat till hög arbetstillfredställelse.  

Dresch (1996) tar upp att konflikt kan vara en väg mot utveckling och att man genom att 

lyfta upp motsättningar inom en organisation kan komma fram till nya sätt att arbeta. 

Författaren kopplar detta till det då nya decentraliserade styrsystemet för skolan. Med facit 

i hand är det ju lätt att avfärda denna tanke som alltför optimistisk. Jag menar att här ändå 

kan finnas en poäng som jag vill koppla till det som kommit fram i min intervjustudie där 

respondenterna positionerar sig på ett antagonistiskt sätt inom diskursen för mångsyssleri 

respektive inom den för mer renodlad vägledning. Båda dessa sätt att arbeta tycks ju kunna 

fungera inom en diskursordning för studie- och yrkesvägledare på grund- och 

gymnasieskolan. I det spänningsfält som finns mellan dessa båda motstridiga diskurser som 

båda kämpar om att ge innehåll åt vad som ska vara studie- och yrkesvägledarens 

gemensamma yrkesidentitet, finns menar jag ett handlingsutrymme. Dresch (1996) menar 

att studie- och yrkesvägledarna enligt hans undersökning är dåliga på att ta tillvara det 

handlingsutrymme för att påverka, förändra och förbättra den egna verksamheten som 

uppstod i samband med de då nya decentraliserade läroplanerna (Lgr 94, Lpo 94).  

När det gäller frågan om studie- och yrkesvägledarnas handlingsutrymme så menar jag att 

man utifrån resultatet kan se olika exempel på hur detta används. Till exempel när 

respondent 3 beskriver hur hennes mångsyssleri kommer eleverna tillgodo i deras 

valprocesser samtidigt som det också ger henne själv hög arbetstillfredställelse. Respondent 

5 har skapat sig en annan yrkesidentitet genom att rikta in sitt arbete mer på enskilda 

vägledningssamtal och samarbete med andra yrkesgrupper på den egna arbetsplatsen som 

arbetar inom samma program utan att ta alltför stor del i hela skolans verksamhet. Andra 

exempel på handlingsutrymme men också utveckling av den egna verksamheten återfinns i 
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intervjun med respondent 7. Denna respondent beskriver att hon gjort en arbetsbeskrivning 

för sig själv och sin verksamhet och en handlingsplan för vägledningen på hennes båda 

skolor.  

Härmed vill jag dock inte dra slutsatsen om att allt fungerar optimalt och att det inte finns 

fog för en hel del av de synpunkter och den kritik som framförts i bl.a. skolverkets 

rapporter när det gäller såväl skolornas studie- och yrkesorientering som de enskilda 

vägledarnas arbete. I intervjuerna framkom också att det finns önskemål om ökad reglering 

och tydligare riktlinjer för vad som bör och inte bör ingå i studie- och yrkesvägledarens 

arbete. Mycket av det som framkommit i denna intervjustudie finns också belagt sedan 

tidigare i andra studier när det gäller vägledares syn på och beskrivning av sitt arbete. Både 

Henrysson och Dresch (1994, 1996) nämner i sina avhandlingar att den personliga 

vägledningen av eleverna och information om arbetsliv och utbildningar ofta lyfts fram av 

såväl vägledarna själva som av skolledningen och lärarna som det viktigaste i deras arbete. 

Samma sak gäller för samarbete med andra yrkesgrupper inom skolan, där framförallt ett 

gott samarbete med lärarna lyfts fram som betydelsefullt för vägledarens arbete och att stöd 

från skolledningen är viktigt. När det gäller värdering av arbete så nämner Henrysson att 

skolledare och lärare generellt är mycket nöjda med vägledarnas arbete. I min studie 

återges dessa yrkesgruppers uppskattning indirekt av respondenterna själva men stämmer i 

övrigt väl in på vad som framkommit i tidigare forskning.  

 

När det gäller Faircloughs tankar om reproduktion och förändring av diskurser 

(intertextualitet) så menar jag att detta kunde vara ett förslag till vidare forskning inom 

området.  Det hade varit intressant att studera förändring av yrkesidentiteter hos gruppen 

studie- och yrkesvägledare, vilket dock kräver att det görs en längre studie över tid.  Detta 

skulle kunna göras genom att intervjua företrädare för denna yrkesgrupp vid 2-3 olika 

tillfällen över en längre tidsperiod. Ett annat förslag till vidare forskning inom området 

vore att intervjua några andra yrkesgrupper som studie- och yrkesvägledare inom grund- 

och gymnasieskolan samarbetar med. Liknade studier finns också när det gäller kuratorer 

t.ex. Classon (2010). 

En annan fråga som kan vara intressant att ta upp är den om studie- och yrkesvägledares 

nätverk och det arbete som bedrivs inom dessa nätverk för att utveckla och förbättra den 

egna verksamheten. Studie- och yrkesvägledares nätverk nämns i flera av intervjuerna som 

viktigt och betydelsefullt både för den enskilde vägledaren men också för verksamheten i 
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stort. Att studera hur sådana nätverk arbetar med dessa frågor menar jag också kan vara ett 

förslag till vidare forskning.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide Frågor/frågeområden 
 

Karriärvalet: Berätta om din karriär och dina karriärval 

 Vilka förväntningar hade du på ditt nuvarande yrke? 

 Hur reagerade din närmaste omgivning på ditt yrkesval? 

Arbetsplatsen: Beskriv din nuvarande arbetsplats:  

arbetssätt, lokaler – var sitter du?, samspelet mellan elever – lärare och annan 

personal, hur är stämningen?, ledningens roll, Vilka andra känner du mest 

samhörighet med på din arbetspalts (vem/vilka brukar du fika eller luncha 

med?)  

Arbetsuppgifter: Beskriv hur en vanlig dag på jobbet kan se ut? 

       Vad är din viktigaste arbetsuppgift? 

       Vad lägger du ner mest tid på i ditt arbete? 

       Vilka samarbetar du med? 

Finns det en tydlig uppdelning mellan vem som gör vad eller finns det en överlappning 

mellan era arbetsområden/arbetsuppgifter?  

Upplever du att det finns en konkurrens mellan dig och andra personer/yrkeskategorier? 

Hur upplever du ditt förhållande till ledningen? (kanske en känslig fråga?) 

Umgås du privat med någon från din arbetsplats? (kanske också en känslig fråga?) 

Tillhörighet med grupper utanför den egna arbetsplatsen: Är du med i någon 

intresseförening för vägledare eller lokalt nätverk med andra vägledare? 

Hur upplever du din samhörighet med denna grupp? 

Har du upplevt någon lojalitetskonflikt mellan denna intressegrupp och din arbetsplats, och 

i så fall om vad? 

Värdering av yrket/arbetet: Hur viktigt är arbetet för dig jämfört med övrigt i ditt 

liv?   

       (familj, vänner, fritid)   

            Vad behövs för att man ska kunna göra ett bra jobb? 

            Vad trivs du bäst/sämst med i ditt yrke? 
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            Tar du med dig jobbet hem?  

 

Hur upplever du att ditt arbete som syv värdesätts av andra? (elever, andra 

yrkesgrupper på arbetsplatsen och av ledningen?) 

På vilket sätt tar sig detta uttryck? 

Hur ser du själv på betydelsen av ditt yrke i stort och på den egna arbetsplatsen? 

Vilken betydelse har det att syv är ett kvinnodominerat yrke när det gäller status? 

Har manliga syv en högre status än kvinnliga? 

Inflytande och utvecklingsmöjligheter: Vilket inflytande har du över ditt arbete? 

Hur självständig upplever du att du är? 

Erbjuds du kompetensutveckling? 

Finns det någon form av kontroll eller uppföljning (utvärdering) av ditt arbete? 

Upplever du att du har möjlighet till någon form av karriärutveckling? 

Förändring: Hur är din inställning till förändringar på arbetsplatsen och i samhället i 

stort? 

Har din arbetsplats genomgått någon form av omorganisation och hur har detta i så fall 

påverkat ditt arbete? 
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Frågor/frågeområden 

 

Karriärvalet: Berätta om din karriär och dina karriärval 

 

Arbetsuppgifter: Berätta hur en vanlig dag på jobbet kan se ut? 

 

Arbetsplatsen: Beskriv din nuvarande arbetsplats:  

Arbetslaget: Berätta om hur arbetet i ditt arbetslag fungerar?  

Värdering av yrket/arbetet: Vad är det viktigaste (uppgiften) i ditt jobb? 

       Vad lägger du mest tid på? 

Berätta om hur du upplever att ditt arbete som syv värdesätts av andra? (elever, andra 

yrkesgrupper på arbetsplatsen och av ledningen?) 

 

Inflytande och utvecklingsmöjligheter: Berätta om vilket inflytande du har över ditt 

arbete? 

 

Förändring: Hur är din inställning till förändringar på arbetsplatsen och i samhället i 

stort? 
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