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SAMMANFATTNING 
 
Den uppsökande studie- och yrkesvägledningen ingår i Stockholms stads arbete med att 
sänka arbetslösheten, höja utbildningsnivån och minska kostnaderna för försörjningsstöd. 
Verksamheten är också en del i arbetet med integration. Satsningen går ut på att anställa 
studie- och yrkesvägledare i stadsdelarna som ska motivera och rekrytera vuxna individer till 
studier genom vägledning, information och studieplanering. Målgruppen för människor med 
kort utbildning och som är arbetslösa eller riskerar att bli det. Studie- och yrkesvägledarna 
ska också administrera och göra bedömningar av rekryteringsbidraget. Satsningen har funnits 
sedan 2001 och i den senaste satsningen har fem stadsdelar med lägst förvärvsfrekvens i 
Stockholm fått resurser från Utbildningsförvaltningen för att ingå i projektet. Stadsdelarna är: 
Kista, Spånga-Tensta, Vantör, Rinkeby och Skärholmen. Hässelby-Vällingby finansierar en 
uppsökande studie- och yrkesvägledare på egen hand. Vid Arbetsforum Sydost i Vantör finns 
två studie- och yrkesvägledare som också kan ses som en del i satsningen på att nå ut med 
studie- och yrkesvägledning till målgruppen. 
 
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har under våren 2006 genomfört en utvärdering 
av rekryteringsbidraget till vuxenstuderande och den uppsökande studie- och 
yrkesvägledningen och studie- och yrkesvägledningen vid Arbetsforum Sydost (AFSO). 
Resultatet av utvärderingen beskrivs i tre delrapporter. Lärarhögskolan i Stockholm har 
genomfört delrapport 2.  
 
Syftet med denna rapport (del 2) har varit att sammanställa de kunskaper och erfarenheter 
som finns från den uppsökande studie- och yrkesvägledningen, beskriva vad som har fungerat 
och vilka förutsättningar som behövs för verksamheten. Rapporten strävar efter att ge svar på 
följande frågor. 

• Hur arbetar studievägledarna med att genomföra uppdraget? Vad är centralt i arbetet 
och vad kan utvecklas? 

• Hur samarbetar olika yrkesgrupper med studie- och yrkesvägledarna? Vad samarbetar 
man om och på vilket sätt? Vad kan utvecklas? Vilken betydelse har detta samarbete? 

• Vilka förutsättningar är av betydelse för att den uppsökande 
studievägledningen/AFSO ska fungera? 

• Resultatet av den uppsökande studievägledningen/AFSO – Nås målen för 
verksamheten? Finns det andra effekter av verksamheten? 

 
Uppdraget har varit att sammanställa de kunskaper och erfarenheter som finns från arbetet 
med uppsökande studievägledning i alla stadsdelar. Det är inte en utvärdering av respektive 
stadsdels verksamhet.  
 
Två metoder har använts för att besvara frågorna: En intervjuundersökning och en 
enkätstudie. Intervjuundersökningen gjordes med 9 studie- och yrkesvägledare som arbetar 
eller har arbetat med uppsökande studievägledning samt vid Arbetsforum Sydost. Fokus vid 
intervjuerna har lagts på studievägledarnas uppfattningar och erfarenheter från verksamheten. 
För att fånga dessa har frågeställningar inspirerade av Appreciative Inquiry och 
lösningsinriktade metoder i samtal använts. 
 
Enkätstudien vände sig till studie- och yrkesvägledarnas närmaste chefer samt 6-7 andra 
samarbetspartners i stadsdelarna, sammanlagt 64 personer. Olika yrkesgrupper finns 
representerade, t ex socialsekreterare, arbetskonsulenter, arbetsförmedlare, bibliotekarier och 
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projektledare som leder arbets-/utbildningsprojekt i stadsdelarna. Enkäten besvarades 
elektroniskt. Svarsfrekvensen var 77 %, det vill säga 49 personer besvarade enkäten. Av 
dessa 49 personer var 10 män och svarsfrekvensen var jämnt fördelad mellan stadsdelarna. 
Skillnader i svaren mellan olika yrkeskategorier är liten. Mindre skillnader redovisas i 
studien. Det finns inte heller någon tydlig skillnad i svaren från olika 
stadsdelar/verksamheter. 
 
Den uppsökande studie- och yrkesvägledningen är en verksamhet som syftar till att rekrytera 
människor med kort utbildning, som är arbetslösa eller riskerar att bli det, till studier. 
Resultatet av de två genomförda undersökningarna om den uppsökande studie- och 
yrkesvägledningen/ Arbetsforum Sydost ger en samstämmig bild av hur verksamheten 
fungerar, vad som fungerar och att den bidrar till att rekrytera och motivera människor ur 
målgruppen till studier. 
 
Studievägledarna genomför sina uppdrag utifrån målen och de förutsättningar och behov som 
finns i respektive stadsdel/verksamhet men deras arbete ter sig ganska lika i de olika 
stadsdelarna/verksamheterna vad gäller innehåll. Några centrala delar i arbetet som lyfts fram 
är: vägledningssamtal, information om utbildningsvägar och handläggning av 
rekryteringsbidrag. Arbetet med uppsökande studievägledning inbegriper också mycket 
samarbete med olika företrädare, dels med olika avdelningar och verksamheter inom 
stadsdelarna men även utanför stadsdelen som t ex utbildningsanordnare. 
Vägledningssamtalet är kärnan i den uppsökande studievägledningen/AFSO och 
studievägledarnas mest kraftfulla redskap för att motivera människor till studier. I 
vägledningssamtalet möter de människor där de befinner sig, både fysiskt och psykiskt, och 
utgår från detta för att hitta framkomliga vägar. En annan effekt av vägledningssamtalen är 
att de bidrar till att marknadsföra verksamheten i stadsdelarna. Många vägledningssökande 
blir nöjda med den hjälp de får av vägledningssamtalen och de sprider informationen om 
detta vidare till vänner och grannar. Den muntliga ryktesspridningen om verksamheten är 
studievägledningens mest framgångsrika marknadsföring. Studievägledarnas 
samarbetspartners anser också att det centrala i vägledarnas arbete är vägledningssamtalen 
och information om utbildningsvägar och vägledningssamtalens betydelse för att motivera 
och rekrytera individer till studier understryks.  
 
Rekryteringsbidraget är en central uppgift för de uppsökande studievägledarna. Det uppfattas 
som ett verkningsfullt redskap för att det bidrar till att människor kommer till 
studievägledningen och för att det i vägledningssamtalen fungerar som ett redskap som kan 
användas för att motivera människor till studier. Att rekryteringsbidraget handläggs av 
studievägledarna upplevs positivt på så vis att människor direkt kan få besked om de 
ekonomiska förutsättningarna för studier. Det framkommer dock att handläggningen av 
rekryteringsbidraget kan påverka vägledningssamtalen på så sätt att människor inte blir öppna 
och ärliga med sin utbildningsbakgrund för att få rekryteringsbidraget. Det kan uppstå en 
osäkerhet i om personen tillhör målgruppen för rekryteringsbidraget. Det finns även andra 
svårigheter förknippade med hanteringen av bidraget, t ex att hantera människors reaktioner 
vid avslag och studievägledarna har olika åsikt om det är lämpligt att de är handläggare av 
rekryteringsbidraget. Det nätverk via utbildningsförvaltningen som studievägledarna ingår i, 
har stor betydelse för att hitta strategier för att hantera dessa svårigheter. Majoriteten av 
enkätens respondenter anser att handläggningen av rekryteringsbidraget fungerar väl.  
 
Värdet av samarbetet mellan studievägledarna och andra tjänstemän/verksamheter i 
Stockholm betonas i båda undersökningarna. Enkätens respondenter anser att 
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studievägledningen underlättar och tillför kompetens till deras arbete med målgruppen, 
särskilt framhålls vägledarnas kompetens i vägledningssamtal och kunskaper om utbildningar 
och utbildningssystem. Studievägledarnas kompetens inom dessa områden framstår 
överhuvudtaget som nödvändig för verksamheten. Ett exempel på samarbete där vägledarnas 
kompetens tas tillvara är trepartssamtal som innebär att studievägledaren har 
vägledningssamtal tillsammans med t ex en socialsekreterare och klient. Samtalet blir en 
helhet för individen där frågor om livssituation, studier och ekonomi får plats vid ett och 
samma tillfälle. Samarbetet med biblioteken lyfts också fram i undersökningarna. Personalen 
där är ofta intresserade av utbildningsfrågor och lokalerna är geografiskt lättillgängliga för 
invånarna. Studievägledningen har också betydelse för bibliotekens verksamhet då den har 
bidragit till att nya grupper söker sig dit, som exempel på detta nämns invandrarkvinnor. Ett 
tredje exempel som lyfts fram av vägledarnas samarbetspartners är att studievägledarna är en 
resurs vid planering av nya utbildningar inom olika kompetensutbildningsprojekt. De är 
kunniga i utbildningsfrågor och genom sitt arbete får de stor kunskap om utbildningsbehov 
och önskemål i stadsdelen och bidrar därigenom till att påverka så att utbildningssatsningar 
kan utgå från dessa behov/önskemål.  
 
Studievägledarna är ofta ensamma i sin yrkesroll ute i stadsdelarna och överhuvudtaget 
framstår olika former av samarbete som väsentligt för att uppsökande 
studievägledning/AFSO ska fungera. Studievägledarna talar t ex om det nätverk för 
studievägledarna som finns via utbildningsförvaltningen som avgörande för att de ska kunna 
genomföra sitt uppdrag.  
 
En förutsättning för att målgruppen ska nås är att den uppsökande vägledningen/AFSO finns 
tillgänglig i stadsdelen och på platser som nås av medborgarna. Studievägledarna har format 
och lokaliserat sin verksamhet utifrån sin respektive stadsdels specifika behov och det är 
uppenbart att en verksamhet som uppsökande studievägledning behöver växa in i och formas 
utifrån befintliga strukturer. 
 
Den uppsökande studievägledningen/AFSO är alltså en uppskattad och efterfrågad 
verksamhet av vägledarnas samarbetspartners och en majoritet anser att den ska permanentas. 
Deras uppfattning är att verksamheten lyckas med rekrytera kortutbildade till studier men de, 
och studievägledarna, kan även se andra effekter. I verksamheter som arbetar med människor 
som uppbär försörjningsstöd råder ofta en vad som kallas ”arbetslinje”, d v s målet är att 
människor ska ut i arbete så fort som möjligt för att bli självförsörjande. Klienterna behöver 
dock ofta utbildning för att öka sina möjligheter på arbetsmarknaden men det finns inte alltid 
kunskap om utbildningsväsendet eller tanke på utbildning som en strategi i arbetet i dessa 
verksamheter. I och med att studievägledningen blivit synlig ute i stadsdelarna har det skett 
en implementering av att se och använda utbildning som en väg till självförsörjning. 
Studievägledning och utbildning upplevs bidra till mer långsiktiga planeringar. En annan 
effekt som studievägledningen bidrar till är ett ökat självförtroende hos dem som börjar 
studera och att höjd utbildningsnivå får betydelse för hela familjen t ex när föräldrar börjar 
kunna läsa läxor med sin barn. 
 
Den uppsökande studievägledningen har blivit en efterfrågad och uppsökt verksamhet från 
många håll. För vägledarnas del har det inneburit att de inte hinner arbeta uppsökande i den 
omfattning de skulle vilja och deras samarbetspartners bekräftar att målgruppen skulle kunna 
nås i högre omfattning om det var större volym på verksamheten. Studievägledarna och deras 
samarbetspartners har flera idéer om vad de skulle vilja utveckla för att målen skulle nås i än 
högre utsträckning. Deras utvecklingstankar kan delas in i tre nivåer. Den första nivån 
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handlar om det konkreta arbetet med uppsökande studievägledning/AFSO. Den andra nivån 
rör den övergripande organisationen och dimensioneringen av studievägledning i Stockholm 
och den tredje nivån rör frågor om vad som skulle behöva förändras för att 
utbildningssystemet i Stockholm skulle vara mer anpassat efter målgruppens behov. För att 
den uppsökande studievägledning som finns idag ska kunna utvecklas (nivå 1) anser både 
studievägledarna och deras samarbetspartners att det krävs utökade resurser för 
studievägledning för vuxna i Stockholm. Man kan säga att nivå 2 är en förutsättning för nivå 
1. 
 
1. Utveckling av det konkreta arbetet med uppsökande studievägledning: 
§ Arbeta mer med uppsökande studievägledning med invandrarföreningar och på 

barnmottagningar 
§ Arbeta mer med grupper och gruppvägledning 
§ Möjlighet att erbjuda vägledningssamtal direkt när människor kommer till vägledning 
§ Anordna utbildningsmässor  
§ Utbilda bibliotekspersonal i samtalsmetodik och om utbildningsvägar 

 
2. Utveckling av övergripande organisation för studie- och yrkesvägledning: 
§ De studievägledare som arbetar ensamma i stadsdelarna vill utöka antalet 

studievägledare i stadsdelen. Efterfrågan på studievägledning har ökat och den 
uppsökande studievägledningen blivit mer uppsökt.  

§ Alla stadsdelar ska erbjuda studievägledning i stadsdelen till sina invånare. 
Studievägledarna blir ofta uppsökta av människor från stadsdelar som i stadsdelen 
inte erbjuder sina invånare studievägledning.  

§ Vuxenutbildningsanordnare ska tillhandahålla studie- och yrkesvägledning för sina 
studerande.  

§ Flera vägledningscentrum i Stockholm.  
§ Utveckla samråd kring utbildningsfrågor med arbetsförmedlingen, 

utbildningsförvaltningen, stadsdelarna och olika föreningar i stadsdelarna. 
 
3. Utveckling av utbildningsstrukturer. 
§ En bättre struktur på undervisningen i svenska och en SFI-undervisning som 

integrerar teori och praktik 
§ Förändra strikta utbildningsregler som är stoppande för antagning till utbildningar. En 

mer flexibel organisation av vuxenutbildning där man kan få påbörja utan att vara 
behörig men göra sig behörig efterhand genom utbildningen. 

§ Byggutbildningar för män behövs. 
 
Denna utvärdering bygger enligt uppdraget på intervjuer med studievägledare och enkäter till 
deras samarbetspartners. Avnämarnas perspektiv på den uppsökande vägledningen/AFSO 
saknas och i denna utvärdering finns ingen inblick i hur målgruppen uppfattar verksamheten. 
De frågor som väcks på grundval av resultatet kräver andra typer av studier, t ex observation 
av vägledningssamtal och intervjuer med personer som tillhör målgruppen.  
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1 Inledning 
Det här är den andra delrapporten av tre i utvärderingen av den lokala studie- och 
yrkesvägledningen samt rekryteringsbidraget i Stockholm Stad. Den beskriver de 
erfarenheter och kunskaper som finns av den uppsökande studie- och yrkesvägledningen. 

1.1 Bakgrund  
Den uppsökande studie- och yrkesvägledningen ingår i Stockholms stads arbete med att 
sänka arbetslösheten, höja utbildningsnivån och minska kostnaderna för försörjningsstöd. 
Verksamheten är också en del i arbetet med integration. I PM daterat 2003-04-23 från 
utbildningsförvaltningen framgår att satsningen går ut på att anställa studie- och 
yrkesvägledare i stadsdelarna som ska motivera och rekrytera vuxna individer till studier 
genom vägledning, information och studieplanering. Studie- och yrkesvägledarna ska också 
administrera och göra bedömningar av rekryteringsbidraget. Målgruppen för verksamheterna 
är människor med kort utbildning, är arbetslösa eller riskerar att bli det.  
 
Satsningen har funnits sedan 2001. I den senaste satsningen har de fem stadsdelar som har 
lägst förvärvsfrekvens – 70 % eller under – fått resurser från Utbildningsförvaltningen för att 
ingå i projektet. Stadsdelarna som ingår idag är: Kista, Spånga-Tensta, Vantör, Rinkeby och 
Skärholmen. Hässelby-Vällingby finansierar en uppsökande studie- och yrkesvägledare på 
egen hand. Vid Arbetsforum Sydost i Vantör finns två studie- och yrkesvägledare som också 
kan ses som en del i satsningen på att nå ut med studie- och yrkesvägledning till målgruppen. 
Dessa finansieras av Kompetensfonden. 
 
Den uppsökande studie- och yrkesvägledningen samt studie- och yrkesvägledningen vid 
Arbetsforum Sydost är projektverksamheter som löper ett år i taget. 
 

1.2 Uppdraget 
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad beslutade 2005 att genomföra en utvärdering av 
den uppsökande studie- och yrkesvägledningen och studie- och yrkesvägledningen vid 
Arbetsforum Sydost (hädanefter förkortat AFSO). Syftet har varit att sammanställa de 
kunskaper och erfarenheter från arbetet med den uppsökande studie- och yrkesvägledningen 
samt beskriva vad som har fungerat och vilka förutsättningar som behövs för verksamheten. 
Lärarhögskolan i Stockholm har fått i uppdrag att genomföra två delar av denna utvärdering: 
en intervjuundersökning med studie- och yrkesvägledare som arbetar eller har arbetat med 
verksamheten samt en enkätundersökning riktad till dem som samarbetar med den 
uppsökande studie- och yrkesvägledningen/studie- och yrkesvägledningen vid AFSO.  
 
Arbetet har bedrivits under perioden januari 2006 till juni 2006. 

1.2.1 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna rapport är att beskriva och belysa studievägledarnas kunskaper och 
erfarenheter av den uppsökande studie- och yrkesvägledningen/AFSO samt vilken betydelse 
verksamheten har i stadsdelens/verksamhetens arbete med målgruppen. Följande 
frågeställningar kommer att belysas i denna rapport: 
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• Hur arbetar studievägledarna med att genomföra uppdraget? Vad är centralt i arbetet 
och vad kan utvecklas? 

• Vilka förutsättningar är av betydelse för att den uppsökande 
studievägledningen/Arbetsforum Sydost ska fungera? 

• Hur samarbetar olika yrkesgrupper med studie- och yrkesvägledarna? Vad samarbetar 
man om och på vilket sätt? Vad kan utvecklas? Vilken betydelse har detta samarbete? 

• Resultatet av den uppsökande studievägledningen/AFSO –Nås målen för 
verksamheten? Finns det andra effekter av verksamheten? 

 

1.2.2 Metod/genomförande  
Två metoder har använts för att besvara frågeställningarna: en intervjuundersökning med 
studie- och yrkesvägledare och en enkätundersökning riktad till personer som samarbetar 
med den uppsökande studie- och yrkesvägledningen/AFSO. 
 
Intervjuundersökningen har en kvalitativ ansats och är uppbyggd kring intervjuer med 9 
studie- och yrkesvägledare. Sex av dessa arbetar nu i stadsdelar med uppsökande studie- och 
yrkesvägledning, en har sedan några månader slutat sitt arbete men var anställd sedan början 
av projektet. Två stycken arbetar med studie- och yrkesvägledning vid Arbetsforum Sydost 
(hädanefter förkortat AFSO). Intervjuerna genomfördes under våren 2006. Intervjuerna har 
spelats in och de har transkriberats. 
 
Intervjuns frågeställningar har strävat efter att fånga studievägledarnas uppfattning om vad 
kärnan i verksamheten är, vilka förutsättningar som är betydelsefulla för att denna 
verksamhet ska fungera, resultatet av verksamheten samt vad som skulle kunna utvecklas. 
För att fånga dessa har frågeställningar använts som varit inspirerade av Appreciative Inquiry 
och lösningsinriktade metoder i samtal.1 En grundtanke i teorierna är att verksamheter och 
människor utvecklas och förändras bäst när man utgår från det som redan fungerar och 
genom att ta reda på de styrkor och resurser som finns i nuläget. Intervjumanualen finns i 
bilaga 1. Intervjuerna har utgått från manualen men respektive studievägledare har fått styra 
på vilken frågeställning tyngdpunkten lagts.  
 
Enkäten har skickats till studie- och yrkesvägledarnas närmaste chefer samt 6-7 personer som 
studie- och yrkesvägledarna har uppgett som samarbetspartners i stadsdelen, sammanlagt 64 
personer.2 Enkäten har sänts via mail och besvarats elektroniskt. Enkäten finns i bilaga 2. 
Svarsfrekvensen var 77%, det vill säga 49 personer har besvarat enkäten. Av dessa 49 
personer var 10 män och svarsfrekvensen är jämnt fördelat mellan stadsdelarna. Följande 
yrkesgrupper finns representerade bland respondenterna:  
14 med chefsbefattning i stadsdelarna, däribland samtliga chefer till de intervjuade 
vägledarna 
9 projektledare/projektsamordnare  
7 arbetskonsulenter 
7 socialsekreterare försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 
4 arbetsförmedlare 
3 samhällsvägledare medborgarkontor 
2 rekryterare 
1 bibliotekarie 

                                                
1 Frank J. Barrettt & Ronald E Fry. (2005). Insoo Kim Berg & Steve de Jong. (2001). 
2 De två studie- och yrkesvägledarna på Arbetsforum sydost har gemensamt angett sina samarbetspartners.   
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1 kommunal ungdomshandläggare 
1 kontaktperson kompetens nord 
 
 

1.2.3 Rapportens uppläggning och avgränsningar 
I denna rapport redovisas resultaten från respektive undersökning var för sig och avslutar 
med en gemensam slutsatser/diskussion. 
 
Uppdraget är att sammanställa de kunskaper och erfarenheter som finns från arbetet med 
uppsökande vägledning i alla stadsdelar. Det är inte en utvärdering av respektive stadsdels 
verksamhet. Resultaten från undersökningarna kommer därför att redovisas som en helhet 
men i de fall någon verksamhet uppenbart och väsentligt skiljer ut sig, redovisas de separat  
 
Den uppsökande studie- och yrkesvägledning som riktar sig till funktionshindrade ingår inte i 
utvärderingen.  
 
I texten kommer vi att skriva på följande sätt:  
Studie- och yrkesvägledning skrivs även studievägledning och vägledning.  
Studie- och yrkesvägledare skrivs även studievägledare och vägledare. 
När vi skriver om verksamheten uppsökande studie- och yrkesvägledning och uppsökande 
studie- och yrkesvägledning vid AFSO skriver vi uppsökande studie- och 
yrkesvägledning/AFSO.  
 

1.3 Studie- och yrkesvägledning 
För att ge en bild av kunskapsområdet studie- och yrkesvägledning beskrivs här kort 
teoretiska utgångspunkter för val och vägledning av betydelse för området idag. 
 

1.3.1 Studie- och yrkesvägledningens spänningsfält 
En pedagogisk modell för vilket stöd som behövs i valsituationer är de engelska 
vägledningsforskarna Watts och Laws  modell. Den utformades i slutet av 1970-talet. 
och benämns DOTS utifrån initialerna i de fyra huvudkomponenterna. 
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Modellen har utvecklats genom åren men de fyra huvudkomponenterna kvarstår. Individen 
bör under studie- och yrkesvalsprocessen bli medveten om sig själv (Selfawareness), sina 
möjligheter (Opportunity awareness). Dessa två komponenter och relationen dem emellan är 
vägledningssamtalets kärna. Individen behöver dessutom lära sig att fatta beslut och förstå 
hur komplext beslutsfattande är (Decision learning). Den sista komponenten handlar om att 
lära sig handskas med övergångar mellan utbildningar och arbete (Transitionlearning). 
Utveckling av ovanstående modell har skett både genom beprövad erfarenhet och genom 
forskning inom karriärutveckling och idag betonas ”Selfawareness” starkare än de andra 
komponenterna, vilket har inneburit att både självkännedomens och självkänslans betydelse 
vid studie- och yrkesval har lyfts fram.3 
 

1.3.2 Vägledningsdefinitioner  
Det finns många olika definitioner av vad vägledning är. Den svenske 
vägledningsforskaren Gunnel Lindh skiljer mellan vägledning i vid och snäv 
bemärkelse.4 

”Med vägledning i vid bemärkelse menar jag all den verksamhet som respektive 
institution/organisation och nation erbjuder som förberedelse för framtida val av 
utbildning, yrke, arbete, livsform.” 
 
”Med vägledning i snäv bemärkelse menar jag personlig vägledning, enskilt eller i grupp, 
och de med den direkt förbundna aktiviteterna. Det är den interaktionsprocess som bedrivs 
inom en institution/organisation, där en professionell vägledare hjälper enskilda individer 
att utifrån sina unika problemställningar lösa/hantera problem inför val av utbildning, 
yrke, arbete och livsform(karriärproblem).”5 

 
Följande definition av vägledning är framtagen av ett vägledningsprojekt (PETRA) inom 
EU.6 

“Vocational guidance is seen as continuing process of support for people throughout their 
lives, enabling them to draw up and implement their personal and career plan by clarifying 

                                                
3 Brown (2002) 
4 Lindh (1997) 
5 Ibid 
6 Lovén (2000) 
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their aspirations and abilities through information and counselling on the realities of work 
as well as on changes in trades and occupations, the employment market and economic 
realities and of training provision”.  

 

1.3.3 Vägledningsmodeller 
De vägledningsmodeller som beskrivs i detta avsnitt fokuserar på vägledning i snäv 
bemärkelse. En vägledningsmodell består dels av en teori och metod för det 
professionella samtalet, dels teoretiska utgångspunkter för hur val och beslut 
genomförs. Under det sista årtiondet har vägledningen utvecklats både teoretisk och 
metodiskt. De modeller som används idag är eklektiska och bygger på kunskaper från 
många discipliner.  
Den vägledningsmodell som har varit dominerande i svensk vägledning under 30 år 
är den så kallade femstegsmodellen. Den innefattar fem steg där vägledare och klient 
tillsamman går från utredande av problemsituationen till upprättande av 
handlingsplan. En viktig tanke är att den sökandes ska få vidgat perspektiv på sin 
situation och den innefattar också teorier om rationellt beslutsfattande.7 Modellen 
betonar kommunikations- och motivationsskapande färdigheter: att lyssna, spegla, 
uppmuntra, ställa frågor, sammanfatta, klargöra, konkretisera, visualisera samt att 
kunna använda aktiverande metoder. 
 
Senare modeller bygger på ovanstående och har dessutom infört kontextuella, 
konstruktivistiska och lösningsfokuserande perspektiv.8 Dessa betonar starkare 
relationen mellan vägledare och klient och vikten av att tydliggöra 
ansvarsfördelningen dem emellan, så kallad sammanhangsmarkering.9 Både 
vägledaren och klienten är experter som tillsammans konstruerar 
vägledningssituationen. Klienten är expert på sitt eget liv och vägledaren på 
vägledningssamtal. För att dessa ska fungera måste de upplevas som meningsfullt för 
klienten och individuellt avpassad för just henne. Vance Pevy betonar vikten av att 
utforska den sökandes levnadsrum för att underlätta valprocessen.10 Klienternas liv 
ses i ett helhetsperspektiv och studie- och yrkesval sker i den kontext som klienten 
befinner sig. De senare modellerna är också tydligare inriktade på att finna lösningar 
på klientens valsituation än orsakerna till problemen. Effektfulla frågor är ett av de 
redskap som vägledaren använder sig av.11 Det rationella beslutsfattande har i viss 
mån fått ge vika till förmån för intuition och flexibilitet, en nödvändighet menar vissa 
forskare i dessa tider med en ständigt föränderligt arbetsmarknad.12  
 

1.3.4 Ett EU-perspektiv på studie- och yrkesvägledning 
Studie- och yrkesvägledning har de senaste åren uppmärksammats i Europa som ett viktigt 
verktyg i arbetet med att överbrygga klyftor mellan människor som har utbildning och arbete 
och de som inte har. OECD genomförde 2001-2002 en utvärdering av vägledning i 14 länder 
där man bl a kom fram till att karriärvägledning kan förbättra effektiviteten på 
arbetsmarknaden och stödja viktiga politiska mål som livslångt lärande och överbryggande av 
                                                
7 Egan (2003) 
8 Amundson (2000), Peavy (1998) och Berg och de Jong, (2001) 
9 Berg och de Jong, (2001) 
10 Peavy (1998) 
11 Exempel på sådana frågor är undantags- och framgångsfrågor, skalfrågor och mirakelfrågor. Se vidare t ex 
Berg och de Jong, (2001) och Gjerde (2004)  
12 Gelatt (1989), Levin, Mitchell & Krumbolz (1999) 



6 

sociala klyftor.13 Utvärderingen utmynnade i en EU-resolution där bland annat följande 
betonas14: 

§ ”att ett effektivt tillhandahållande av vägledning spelar en mycket 
viktig roll för att främja social integration, social jämlikhet, 
jämställdhet och aktivt medborgarskap genom att uppmuntra och 
stödja enskilda personers deltagande i utbildning och deras val av 
realistiska och meningsfulla yrken” (s 3) 

 
Resolutionen understryker: 

§ vägledningens betydelse när det gäller att främja medborgarnas 
sociala och ekonomiska integration genom att stödja allas tillgång 
till utbildning och arbetstillfällen, och öka antalet studerande som 
avslutar sina studier på alla utbildningsnivåer, inklusive fortsatt 
eller högre utbildning och vuxenutbildning samt underlätta 
studerandes och arbetstagares yrkesmässiga och geografiska 
rörlighet i Europa, 

§ behovet av ett flexibelt och varierat tillhandahållande av vägledning, 
bl.a. användning av innovativa metoder och innovativ teknik, 
uppsökande och angränsande tjänster för att öka tillgången till 
sådana tjänster, särskilt vägledning för ungdomar och vuxna som är 
svåra att nå samt för att övervinna bristande ekonomiska och 
geografiska förutsättningar,(s 7) 

 

2 Resultat från intervjuer med studievägledarna 

2.1 Genomförandet av uppsökande studievägledning/AFSO 
 
Här ges en sammanfattande bild av hur studievägledarna arbetar med att genomföra 
uppdraget med uppsökande studievägledning/AFSO. Var finns verksamheten i stadsdelarna 
och varför? Vad är kärnan i arbetet med den uppsökande studievägledningen/AFSO? En 
närmare beskrivning av organisationen i respektive stadsdel finns i delrapport 1. 
 
Resultaten från intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna har sorterats i kategorier som 
belyser olika väsentliga aspekter av den uppsökande studievägledningen. De kategorier som 
funnits relevanta för studiens uppdrag är: 

• Att genomföra uppdraget – var, vad och hur 
• Betydelsefulla förutsättningar för uppdraget 
• Resultat av den uppsökande studievägledningen/AFSO 

 
I resultatredovisningen förekommer en del citat från intervjuerna. S är studievägledaren och I 
är intervjuaren. De studievägledare som intervjuats är alla kvinnor och kommer att benämnas 
”hon”. 
 

                                                
13 OECD (2004) 
14 EU-resolution nr9286/04 
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2.1.1 Var finns verksamheten? 
Tanken med satsningen på uppsökande studievägledning är att den ska finnas ute i 
stadsdelarna för att nå målgruppen och det är också det som studievägledarna framhåller som 
centralt för verksamheten. Verksamheten finns ”mitt i byn” och inbjuder invånarna till att ta 
ett steg mot studier. Var den uppsökande studievägledningen är lokaliserad i respektive 
stadsdel har formats utifrån de förutsättningar som funnits i stadsdelen/verksamheten. 
(Studievägledarna på AFSO en del av AFSO:s verksamhet och placerade där.) Vad gäller de 
uppsökande vägledarna så skiftar placeringen beroende på stadsdel och vilket uppdrag de 
har. De har inte sällan ett eller ett par ställen som bas för sin verksamhet där de finns 
regelbundet och ofta. Det kan röra sig om platser som medborgarkontor, jobbcentrum, 
arbetsförmedling, bibliotek el dyl. Utifrån dessa ställen gör de nedslag i andra verksamheter, 
t ex på arbetsförmedlingen eller öppna förskolor. I Rinkeby ser det lite annorlunda ut, där 
sitter studievägledaren på Studiecentrum.15 Stadsdelen är liten och i stadsdelen anser man att 
det är lättare att slussa människor dit från andra håll, t ex biblioteket som ligger nära 
Studiecentrum, än att studievägledaren skulle byta lokaler. Biblioteken är annars en plats som 
studievägledarna finns på i nästan varje stadsdel och som de beskriver som en bra plats för 
verksamheten. De ligger ofta centralt till och bibliotekspersonalen är intresserad av 
utbildningar. En studievägledare säger följande om var studievägledningen finns i respektive 
stadsdel: 
 

S […] Man måste vara lyhörd för hur ser det ut i stadsdelen. Hur ser det ut i stadsdelen  
och vilka är bra att samarbeta med och vilka engagerar sig i den här målgruppen och vilka 
bryr sig. I Stadsdelen finns ju en ideell förening då, en blåbandsförening, där folk är 
oerhört engagerade i den här målgruppen och därför jobbar jag mycket med dom, för att 
det känns bra. Likaså går jag ju in på öppna förskolan, den ligger precis här bredvid. Där 
är jag ju lite då och då. Det beror ju på litegrann hur stadsdelen ser ut och vilka som 
jobbar. Det gäller att hitta alla de här engagerade människorna. Biblioteken är otroligt 
bra att jobba med för de är så utbildningsvänliga. 

 
Både geografi och stadsdelens organisation har betydelse för var verksamheten lokaliseras. 
Lokaliseringen påverkas också av vilka andra människor/verksamheter med engagemang i 
målgruppen som finns i stadsdelen. De studievägledare som finns på flera platser har 
successivt arbetat fram vilka platser som är lämpliga att finnas på utifrån sin kunskap om 
stadsdelen.  
 
Det framkommer att det skett en förändring över tid av var den uppsökande 
studievägledningen finns i stadsdelarna. När verksamheterna startade fanns studievägledarna 
på flera olika platser i stadsdelen för att söka upp människor. Idag besöker de färre platser. 
De uttrycker att de varken behöver eller hinner arbeta uppsökande i samma utsträckning. 
Allteftersom den uppsökande studievägledningen har blivit känd i stadsdelarna, av invånarna 
men även av andra avdelningar/verksamheter inom stadsdelen, har den blivit en verksamhet 
som i allt högre grad söks upp av människor. Den uppsökande studievägledningen har blivit 
en uppsökt studievägledning. Även studievägledningen vid AFSO har blivit alltmer uppsökt. 
 

2.1.2 Vad gör studievägledarna? Och hur? 
Studievägledarna genomför sina uppdrag utifrån målen och de förutsättningar och behov som 
finns i respektive stadsdel/verksamhet men deras arbete ter sig ganska likt vad gäller innehåll. 
Man kan säga att arbetet består av två delar. Den ena delen handlar om det direkta arbetet 
med invånarna i stadsdelen och den andra om att arbeta för att skapa förutsättningar för att 
                                                
15 Studiecentrum är en verksamhet i Rinkeby som har samlat frågor om utbildning till en plats. 



8 

kunna bedriva uppsökande studievägledning, att förankra verksamheten i 
stadsdelen/verksamheten. Arbetet med invånarna består till största delen av studievägledning, 
information om utbildningsvägar och handläggning av rekryteringsbidrag.16 Det inbegriper 
också mycket samarbete med olika företrädare, dels med olika avdelningar och verksamheter 
inom stadsdelarna men även med verksamheter utanför stadsdelen som t ex 
utbildningsanordnare. Arbetet med att skapa förutsättningar för den uppsökande 
studievägledningen handlar om att informera andra personer och verksamheter i stadsdelen 
om att verksamheten finns men även om att göra ett bra arbete i mötet med individer så att ett 
gott rykte om verksamheten sprids bland invånarna.  
 
Nedan beskrivs mer ingående dessa centrala delar som studievägledarna arbetar med att 
förverkliga uppdraget och hur de gör. 
 
Vägledningssamtal 
Studievägledarna ska motivera och rekrytera individer till studier och det viktigaste verktyget 
som de lyfter fram för att göra detta är vägledningssamtalen. Samtalen sker främst enskilt 
men även i grupp i vissa fall.  
 
Hur går dessa samtal till? De beskriver vägledningssamtal som ett möte med 
vägledningssökande där studievägledaren utgår från individens situation och försöker hitta 
vägar som kan passa just den personen. De vägledningssökande har ofta liten kunskap om 
möjliga utbildningsvägar. För att kunna göra detta får de inte ha förutfattade meningar om 
individerna de möter utan de måste försöka se just den människa de har framför sig. 
Lyssnandet betonas som en viktig del av vägledningssamtalen, kanske den viktigaste. Många 
som kommer är frustrerade över sina livssituationer och det är inte möjligt att börja tala om 
framtid och studier innan människor känt sig lyssnade på. Studievägledarna talar också om 
att de i samtalen strävar efter att ha ett förhållningssätt som inger den de möter hopp och en 
tro på möjligheter. Metoder som de använder för att förstärka det är uppmuntran och att i 
frågor fokusera människors styrkor och resurser t ex genom att tala om sådant som människor 
lyckats med tidigare och i andra sammanhang. Annat de lyfter fram som betydelsefullt i 
samtalen är att använda ett konkret och tydligt språk eftersom många av de som 
studievägledarna möter inte talar så bra svenska. De använder ofta papper och penna för att 
förtydliga och illustrera vad man talar om. En väsentlig del av vägledningssamtalen är också 
att beskriva hur det svenska utbildningssystemet är uppbyggt och hur det går till att studera, 
både rent konkret och hur de ekonomiska förutsättningarna för studier kan se ut.  
 
Något som har betydelse för att vägledningssamtalen fungerar, menar studievägledarna är att 
de inte är kopplade till försörjningsstöd. Det finns ofta negativa känslor och en laddning kring 
frågor om försörjningsstöd vilket kan bli hindrande för att tala om framtid och utbildning 
medan den friare studievägledarrollen i förhållande till den vägledningssökande gör att det i 
samtalen är lättare att fokusera på framtiden och utbildningsmöjligheter. Följande citat 
illustrerar detta: 
 

I Vad är det du kan göra i ett sånt samtal jämfört om du varit kopplad till ekonomin? 
 
S Som jag känner det kan jag då mer koncentrera mig mer på det personen är här för. Jag 
kan hela tiden hänvisa tillbaka till att vi sitter här för att. Det finns mera, jag kan inte, är 
inte inblandad i det andra, känner mig mer neutral och då blir det lättare att nå fram till 

                                                
16 Studievägledarna som arbetar vid AFSO handlägger inte rekryteringsbidraget. De hänvisar sina sökande till 
Vuxenutbildningscentrum på Hornsgatan.  
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personen. De har inte samma garde. Det är väldigt sällan jag känner att nån har nån garde 
uppe på det sättet att de känner sig… det är den känsla jag har. 

 
Studievägledarna talar om att samtalen är betydelsefulla för verksamheten av flera skäl. För 
det första är de viktiga för de vägledningssökande. Studievägledarna möter människor som 
ofta har en brokig bakgrund både vad gäller studier och hela livssituationen. De har inte 
sällan dåligt självförtroende och är ofta frustrerade och missmodiga och vägledningssamtalen 
kan hjälpa människor vidare genom att de får möjlighet att uttrycka sina drömmar och 
önskningar och hjälp med att hitta vägar dit. Studievägledarna uttrycker att samtalen måste 
bli bra för individerna så att de kan komma vidare i livet, från arbetslöshet och beroende av 
försörjningsstöd. En studievägledare ger följande bild som beskriver detta: 
 

S ”Det blir lite det här att man kanske är drygt 30, kanske har haft några olika jobb korta 
perioder och man har inte fått nån styrfart på livet alls. Man vet inte var man är på väg 
och vad man vill. Det är så mycket runt. Det man känner när man sitter och försöker 
hjälpa någon att hitta en väg är att den här gången måste det bli rätt. Det är så många 
gånger det har blivit fel och det ena efter det andra har hänt, det gick inte i lås och det 
passade inte och då känner man att ska den här personen ta nya tag och utbildning då kan 
jag i alla fall känna att den här gången måste det bli rätt. De har bränt sina skepp så 
många gånger. 

 
Vägledningssamtalen är kärnan i den uppsökande studievägledningen/AFSO och 
studievägledarnas mest kraftfulla redskap för att motivera människor till studier. I 
vägledningssamtalet möter de människor där de befinner sig och utgår från deras situation för 
att hitta framkomliga vägar. En funktion som vägledningssamtalen också fyller är att de 
sprider kännedom om den uppsökande vägledningen. Den muntliga ryktesspridningen om 
verksamheten fungerar bättre än skriftlig information, säger studievägledarna. En 
studievägledare berättar: 
 

S ”Så att de sprider till medborgarna. Förutom det vi sprider härifrån. Mycket här handlar 
om mun-mot-mun-metoden. Om du skickar ut ett papper i brevlådan så läser inte mänskor 
det men säger grannen till ”att jag vart där och pratat” så säger man det till nästa. Så mun 
mot mun är så som mycket information går fram här. 
 
I Hur ser du till att det sprids så? 
 
S Det enda jag kan göra som person är att försöka göra ett så bra arbete som möjligt, att 
jag är aktiv och att jag bryr mig om dem. Det jag gör är att jag samtalar med dem, att jag 
ger dem den information de behöver. Om de får ett bra bemötande av mig och den hjälp de 
behöver så sprider dem det till andra som i sin tur söker upp. Gör jag ett dåligt arbete så 
kommer människan inte hit. Det sprids också.” 

 
Samarbete 
En stor del av studievägledarnas arbete handlar om att samarbeta med olika grupper för att nå 
målgruppen. De samarbetar med olika avdelningar/enheter och verksamheter i och utanför 
stadsdelarna och tre samarbeten lyfts fram som särskilt betydelsefulla för den uppsökande 
studievägledningen: 

• Trepartssamtal. Dessa innebär att studievägledaren har vägledningssamtal 
tillsammans med en socialsekreterare/arbetskonsulent och en klient. Trepartssamtalen 
har ökat i omfattning och studievägledarna tycker att de fungerar bra för att det blir en 
helhet för klienten när frågor om livssituation, studier och ekonomi kan behandlas vid 
samma tillfälle. 

• Utbildningsmässor. Några studievägledare arbetar med att arrangera 
utbildningsmässor sina stadsdelar där olika utbildningsanordnare bjuds in. 
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• Bibliotek. I flera stadsdelar finns den uppsökande studievägledningen på biblioteken. 
Det är en lättillgänglig plats för invånarna och studievägledarna uppskattar samarbetet 
med bibliotekspersonalen som uppfattas som utbildningsintresserade.  

 
Att informera om verksamheten  
En förutsättning för att nå målgruppen är att andra tjänstemän och verksamheter i stadsdelen 
som arbetar med målgruppen känner till att studievägledningen finns. Den andra stora delen 
av arbetet som lyfts fram som betydelsefull, är att sprida information om studievägledningen 
till andra personer och verksamheter inom stadsdelen som arbetar med målgruppen. En 
studievägledare beskriver: 
 

S Den här målgruppen, de som är arbetslösa och kortutbildade, de som man verkligen ska 
prioritera, de hittar man bäst genom att prata och informera alla tjänstemän där folk rör 
sig och sen vara på olika platser där folk är och sen att sprida broschyrer, det tycker jag. 

 
Andra sätt att vara synliga på är att vara ute i stadsdelens olika verksamheter, lägga ut 
broschyrer och genom att arrangera utbildningsmässor. Eftersom inget är statiskt utan 
personal byts ut och organisationer förändras krävs ett kontinuerligt arbete med att informera 
om den uppsökande studievägledningen: 
 

S […] Sen ordnar jag ju den här utbildningsmässan två gånger om året och då försöker jag 
också sprida information och då kommer det också folk. Då blir det också folk som inte har 
hört talas om det här. Hur man än sprider info till alla tjänstemän så är det ju så att det 
byts ut. Man måste hela tiden uppdatera sig och hela tiden gå till socialsekreterarna, till 
arbetsförmedlingen, till medborgarkontoret, till bibliotekspersonalen för dom byts ut. 
 

 
Det är även viktigt att sprida information om verksamheten till Utbildningsförvaltningen. 
Studievägledarna får en god kunskap och överblick om vilket utbildningsbehov och önskemål 
om utbildningar som finns hos invånarna i stadsdelarna och de får en viktig funktion som 
budbärare av den informationen till Utbildningsförvaltningen. Detta för att de utbildningar 
som skapas i Stockholm ska utgå från medborgarnas behov och önskemål. 
 
Rekryteringsbidraget 
En del av arbetet med den uppsökande studievägledningen är att handlägga och administrera 
rekryteringsbidraget. Studievägledarna avgör om människor uppfyller kriterierna för bidraget 
eller inte.17 Rekryteringsbidraget har en stor betydelse för verksamheten på flera vis. Det har 
fått stadsdelarna mer intresserad av studievägledning som verksamhet eftersom det bidrar till 
att minska stadsdelens kostnader för försörjningsstöd. Det är också en stor anledning till att 
människor söker upp studievägledningen. Många som kommer till studievägledningen gör 
det för att de hört talas om rekryteringsbidraget. Rekryteringsbidraget är också ett redskap i 
arbetet med att motivera människor till studier. En studievägledare uttrycker det som att 
rekryteringsbidraget ”agnar betet”. De ekonomiska förutsättningarna för studier är i många 
fall avgörande för målgruppens intresse för studier. Rekryteringsbidraget blir en positiv 
möjlighet som studievägledaren kan presentera när man i vägledningssamtal kommer in på 
frågor om ekonomi.  
 
En effekt av rekryteringsbidraget som studievägledarna tycker sig kunna se är att det fungerar 
motiverande för mer än för studier. Människor som tidigare har haft försörjningsstöd får med 
rekryteringsbidraget en upplevelse av att slippa kontroll från myndigheter vilket kan vara 

                                                
17 Studievägledarna vid AFSO handlägger inte rekryteringsbidraget. De skickar ansökningar från sina klienter 
till Vuxenstudiecentrum på Hornsgatan. 
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motiverande till att fortsätta kunna klara sin egen försörjning. Rekryteringsbidraget blir ett 
steg mot att bli oberoende från försörjningsstöd. 
 
En svårighet studievägledarna talar om är att det kan bli besvärligt när de måste avslå en 
ansökan. De kan då mötas av hot och ilska från besvikna människor. Nätverket som de 
uppsökande studievägledarna ingår i har en stor betydelse för att hantera denna problematik. 
Där kan de tala om hur de kan hantera detta och de har kunnat hämta stöd hos varandra i 
svåra situationer. Samtalen i nätverket har lett fram till att de hittat strategier för detta. En 
studievägledare beskriver att hon försöker skilja på att tala om utbildningsvägar och ekonomi. 
Hon försöker att börja med att tala om möjliga utbildningsvägar och avslutar med att tala om 
ekonomin. I de fall hon måste avslå en ansökan ägnar hon mycket tid åt att förklara 
bakgrunden till rekryteringsbidraget; varför det finns och vilka reglerna är. Hon menar att när 
människor förstår bakgrunden till rekryteringsbidraget så brukar de acceptera beslutet.  
 
Studievägledarna har olika uppfattningar om ifall det är lämpligt att de handlägger 
rekryteringsbidraget. En uppfattning är att det är bra att de handlägger rekryteringsbidraget 
för att människor får besked direkt om de ekonomiska förutsättningarna för sina studier. Det 
blir en helhet med studier och ekonomi och de behöver inte gå runt till flera olika instanser 
för att få besked: 
 

S Här är din utbildningsväg här är din studieplan här är din ansökan och här har du ditt 
rekryteringsbidrag. Man får liksom en karta över sin framtid på något vis. Det handlar om 
det och det har varit väldigt positivt.” 

 
En annan uppfattning är att studievägledarna inte ska handlägga bidraget för att det påverkar 
vägledningssamtalen. En studievägledare beskriver det som att det skedde en förändring när 
hon började handlägga rekryteringsbidraget. Vägledningssökande var inte längre lika öppna 
med sin utbildningsbakgrund utan försökte lägga tillrätta sina historier för att kunna få 
bidraget. Hon säger: 
 

S ”Innan rekryteringsbidraget kom så var det mer förutsättningslöst och de fick berätta sin 
story och de berättade precis allting om vad de hade gjort, vad de hade jobbat med och vad 
de hade studerat och det var lättare att hjälpa dem med vad de skulle göra med sina 
utländska betyg och med dittan och dattan och vilka de skulle prata med. Allteftersom blev 
det att de hade de kortare och kortare utbildningar och de berättade inte allt. Ibland så 
försa de sig under samtalet och man kanske förstod på något vis att de hade 
universitetsutbildning men ville inte säga det för att då får de inte rekryteringsbidraget men 
ändå sa det på något sätt. Det blev en brist i det, visst är det ett jättebra verktyg men både 
och. […]Jag hade hellre sett rekryteringsbidraget mer som ett studiemedel och man kan 
söka båda och det är någon annan som får ta beslutet.” 

 
Studievägledarna vid AFSO som inte handlägger rekryteringsbidraget anser att det är bra för 
deras vägledningssamtal att de inte gör det. Deras friare roll gör att det blir lättare att tala 
förutsättningslöst om möjliga vägar. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att rekryteringsbidraget uppfattas som ett verkningsfullt 
redskap i den uppsökande studievägledningen för att det bidrar till att människor kommer till 
studievägledningen. Det fungerar också som ett bra redskap i vägledningssamtalen för att 
motivera människor till studier. Det finns en del svårigheter förknippade med hanteringen av 
det och om studievägledarna ska handlägga bidraget finns det olika uppfattningar om. 
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2.2 Viktiga förutsättningar för verksamheten 
Det finns inte några färdiga mallar för hur den uppsökande studievägledningen/AFSO ska 
bedrivas. Mål för verksamheten finns men vägarna till målet har studievägledarna till stor del 
fått skapa själva. De har haft stora möjligheter att påverka utformningen och verksamheten 
blir vad studievägledarna gör den till. Målgruppen för verksamheten är kortutbildad, talar 
ofta dålig svenska och har ofta en brokig bakgrund i stort. Detta sammantaget tarvar vissa 
förutsättningar för att verksamheten ska fungera. En väsentlig förutsättning för att 
verksamheten ska fungera är att dimensioneringen av studie- och yrkesvägledning för vuxna i 
Stockholm motsvarar invånarnas behov. Studievägledarna lyfter också fram att det behövs 
samarbete och stöd, kompetens och tillgänglighet.  
 

2.2.1 Dimensionering av studie- och yrkesvägledning 
Den uppsökande studievägledningen är en efterfrågad verksamhet även av människor som 
inte tillhör målgruppen. Gymnasieelever, komvuxelever, högskolestudenter och andra som 
funderar på utbildning, söker upp den uppsökande studievägledningen vilket ökar trycket på 
verksamheten och studievägledarna. Den uppsökande studievägledningen har blivit mera av 
en uppsökt verksamhet och detta får till följd att studievägledarna inte hinner arbeta 
uppsökande i den omfattning de skulle önska. För att kunna arbeta uppsökande skulle 
tillgången till studievägledning för vuxna i Stockholm behöva öka, både i stadsdelarna men 
också hos utbildningsanordnarna. En förutsättning för att den uppsökande studievägledningen 
ska fungera är att det finns studievägledning att tillgå för vuxna som inte tillhör målgruppen i 
Stockholm.  
 
Tillgången på studie- och yrkesvägledning för vuxna i Stockholm är underdimensionerad, 
anser studievägledarna: 
 

S ”Dessutom ska man komma ihåg att Västerorts vuxengymnasium ligger ett stenkast från 
oss och där går ju 3000 elever inklusive sfi och de har en vägledare och hon har fullt upp 
att göra också. Ja, det finns ett stort behov.” 

 
Bristen på tillgång till studievägledning för vuxna leder också till att personer som har tillhört 
målgruppen återkommer till stadsdelens studievägledare när de står inför nya valsituationer 
vad gäller utbildning. Studievägledarna lyfter särskilt fram bristen på tillgång till 
studievägledning inom SFI-ubildningarna som ett bekymmer. Människor som har börjat 
studera upplever att de inte har någon annanstans att vända sig utan kommer tillbaka till 
studievägledaren i stadsdelen. 
 
Situationen för den uppsökande studievägledningen i Skärholmen belyser också dilemmat 
med en verksamhet som är efterfrågad av många men som vänder sig till en särskild 
målgrupp. Studievägledaren arbetar till stor del på Jobbcentrum som är en verksamhet som 
fyra stadsdelar samarbetar om men studievägledningen finns enbart för Skärholmens 
invånare. Studievägledaren beskriver en situation där hon ständigt får avvisa människor från 
andra stadsdelar som efterfrågar studievägledning: 
 

S ”Det är ju väldigt jobbigt det här, jag trodde att det skulle lösa sig eftersom att folk 
kommer och ringer från Hägersten och Älvsjö, att man hela tiden måste ställa frågan ”var 
bor du?” för annars är jag lurad direkt. Så fort jag har glömt det så visar det sig sen att 
när personen sitter här så bor dom i Liljeholmen, ”men det spelar ingen roll” säger dom, 
”det finns ju ingen annan och nu är vi ändå här”. Att det skulle ta så otroligt mycket tid av 
min arbetsvecka!” 
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Bristen på studievägledning för vuxna i Stockholm medför att de uppsökande 
studievägledarna arbetar för mycket med människor som inte tillhör målgruppen och de 
hinner inte arbeta uppsökande i den utsträckning de skulle önska. 

2.2.2 Samarbete och stöd 
För att den uppsökande studievägledningen/AFSO ska fungera måste verksamheten ha ett 
gott samarbete med andra tjänstemän och verksamheter i stadsdelen. Den uppsökande 
studievägledningen får inte bli en egen ö i stadsdelen. Stödet av chefer inom stadsdelen lyfts 
fram som mycket betydelsefullt för att arbetet i stadsdelen ska fungera. Cheferna måste förstå 
vikten av och komplexiteten med studie- och yrkesvägledning. 
 
Man talar också om att det krävs ett gott samarbete med andra myndigheter, t ex CSN, och 
utbildningsanordnare som komvux och folkhögskolor. 
 
Utbildningsförvaltningen 
Studievägledarna samarbetar med Utbildningsförvaltningen på flera vis. Dels genom utbyte 
av information men framför allt genom det nätverk för de uppsökande studievägledarna som 
samordnas via Utbildningsförvaltningen. Studievägledarna talar om att utan stödet från 
Utbildningsförvaltningen skulle de inte kunna genomföra sitt arbete. De får viktig 
information därifrån och de lyfter särskilt fram nätverket som betydelsefullt för arbetet. De 
kan vända sig till samordnaren för att få information och stöd i frågor som t ex kan handla om 
att hävda utbildningsfrågor i stadsdelen. Nätverksträffarna där alla studievägledare är 
samlade lyfts också fram som mycket betydelsefulla, det är där de får möjlighet att utbyta 
erfarenheter och ta stöd av varandra. De två studievägledarna vid AFSO har inte tillhört 
nätverket men de framhåller sitt samarbete med varandra som en viktig förutsättning för 
arbetet. De planerar arbetet tillsammans och kan stötta varandra i att driva frågor. De önskar 
ha mer samarbete med Utbildningsförvaltningen.  
 
Det finns olika uppfattningar hos studievägledarna om de organisatoriskt ska tillhöra 
stadsdelen, Utbildningsförvaltningen eller både och. De vägledare som anser att de ska 
tillhöra stadsdelen upplever att de har ett gott stöd och god förankring i sina stadsdelar och 
hos sina chefer. De ser stadsdelen som basen och Utbildningsförvaltningen som ett stöd. En 
orsak som anges för att tillhöra Utbildningsförvaltningen är att utbildningsfrågor har för litet 
utrymme i stadsdelen och att det kan upplevas svårt att hävda utbildningsfrågor i stadsdelen 
på egen hand. De senare förespråkar att vägledningen skulle vara organiserad i 
vägledningscentran.  
 

2.2.3 Kompetens 
Studievägledarnas kompetens är av betydelse för hur verksamheten fungerar och 
studievägledarna anser att det behövs en utbildad studie- och yrkesvägledare för arbetet. Som 
uppsökande studievägledare krävs kompetens i att genomföra vägledningssamtal vilket 
innebär kunskap om samtalsmetodik, val och socialisation samt utvecklingspsykologi. 
Kunskap om utbildningar och utbildningssystem behövs och särskilt om utbildningsvägar 
som handlar om svenska som andra språk.  
 
Utöver den formella kompetensen krävs förmåga att samarbeta, arbeta i nätverk och ha 
förmåga att synas i stadsdelen. Flexibel är ett ord som återkommer i studievägledarnas 
berättelser. De måste vara flexibla för att kunna samarbeta med olika verksamheter och 
tjänstemän och för att kunna möta så många olika människor som behöver vägledning. Man 
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måste också vara självständig och kunna driva projekt. En studievägledare beskriver det som 
att man måste kunna arbeta med en öppen spelyta utan färdiga spelregler. Ett citat illustrerar 
detta: 
 

S ”Men det fordrar ju att man verkligen tycker att det här är roligt att jobba fritt och hitta 
på egna saker, komma med egna idéer och genomföra dem. Att man kan genomföra och 
driva olika projekt, att kunna hitta olika samarbetspartners i den här villervallan som det 
blir till att börja med, att kunna organisera och strukturera det är jätteviktigt att man kan. 
Man måste ha en organisation som verkligen fungerar för man måste säga åt folk. Man 
måste vara väldigt bestämd och tydlig för att man blir överkörd hela, hela tiden.” 

 
De vägledningssökande har skiftande förutsättningar vilket innebära att det inte går att arbeta 
med patentlösningar. Det handlar om att hitta framkomliga vägar utifrån varje individs 
situation och det krävs fingertoppskänsla, lyhördhet och ödmjukhet för att hitta dessa vägar. 
Studievägledarna talar också om att de måste kunna avgränsa yrkesrollen. De får ta del av 
många livshistorier och det kan komma fram svåra sociala problem i samband med att man 
talar om livet och framtiden. De måste lyssna på vad människor säger men kunna skilja ut 
vilka frågor som hör hemma i vägledningssamtalet och vilka som ska tas någon annanstans. 
För att de inte ska ta på sig en ”kuratorsroll” måste de ha förmåga att i samtalen avgränsa det 
som inte handlar om studievägledning. 
 
Det är en mångfacetterad yrkesroll som ställer höga krav på studievägledarnas kompetens. De 
är på något sätt entreprenörer inom stadsdelarna. När de talar om detta poängterar de också 
att samordningen och nätverket vid Utbildningsförvaltningen är nödvändigt för att de ska 
upprätthålla och utveckla sin kompetens. 
 

2.2.4 Tillgänglighet 
Tillgänglighet är den bärande tanken med den uppsökande studievägledningen/AFSO och 
studievägledarna uttalar att tillgängligheten är central för att verksamheten ska lyckas. 
Verksamheten riktar sig till människor som inte har någon studievana och som ofta varit 
långt ifrån tanken på att studera men genom att studievägledning erbjuds i 
stadsdelen/verksamheten kan de ta ett steg mot studier. En studievägledare säger: 
 

S ”Ja absolut, vad jag upplever är att genom att finnas på plats i deras egen vardag och 
verklighet – där dom är så blir det ganska odramatiskt att gå och prata med mig. Det blir 
ingen stor affär, man gör det när man går till banken eller posten eller när man hämtar 
sina barn. Det är inte så svårtillgängligt. Ganska lätt att komma i kontakt med mig. Jag 
finns där i deras vardag där de brukar vara, i deras vardag när de handlar, biblioteket 
eller går på posten. Lättillgängligt plus att det blir odramatiskt det blir som ett personligt 
möte. Det tycker jag att jag får respons på hela tiden av de sökande.” 

 
Att studievägledningen finns i stadsdelen är viktigt men det är också viktigt var den är 
lokaliserad i stadsdelen. Verksamheten måste finnas på platser i stadsdelen som är 
lättillgängliga för målgruppen och som de besöker av andra skäl än studievägledning. När 
studievägledningen finns i anslutning till annan verksamhet kan tanken på att studera födas 
hos människor. Studieval är en process som kan startas av att man bokstavligt talat får syn på 
den uppsökande studievägledningen. En studievägledare talar om värdet av att finnas på 
biblioteket: 
 

S ”Jag tror att det här är perfekt. Det är dit människor kommer. Just det här att ha tanken 
kanske att jag ska börja plugga, jag får inget jobb, jag har ingen utbildning, vart vänder 
jag mig då? Åka till stan? Vart ska jag gå någonstans, jag vet inte. Men mitt i byn finns vi 
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och till bibblan kan alla gå till, de är öppet för vem som helst, gammal som ung. Det finns 
någon där, det står syv. Och ett första litet försök kan leda till ett till och ett till. Jag tror på 
det här att det ska finnas tillgängligt, nära.” 
 

Andra lättillgängliga platser som lyfts fram är: arbetsförmedlingen, medborgarkontor, 
jobbcentrum, öppna förskolor och olika invandrarföreningar.  
 
En annan aspekt av tillgänglighet är att det är lätt att komma i kontakt med studievägledaren. 
Målgruppen kommer ofta inte på bokade tider utan mera ”när andan faller på”. Det är därför 
viktigt att studievägledningen öppettider är regelbundna och kända och att det finns drop-in-
verksamhet.  
 

2.3 Resultat av verksamheten ur ett vägledarperspektiv 

 

2.3.1 Nås målen och målgruppen? 
Studievägledarna har en klar och tydlig uppfattning om målen för verksamheten. Den 
uppsökande vägledningen ingår i stadens och stadsdelarnas arbete med att minska 
arbetslösheten, höja utbildningsnivån samt att minska kostnaderna för försörjningsstöd i 
stadsdelarna. Målet inom AFSO uppfattas som att studie- och yrkesvägledningen ska bidra 
med en mer långsiktig planering i riktning mot egen försörjning för deltagarna. 
 
Studievägledarnas bild är att den uppsökande studievägledningen/AFSO i stor utsträckning 
bidrar till att de övergripande målen nås. Verksamheten når ut till folk, motiverar människor 
att börja studera och bidrar till att sänka stadsdelarnas kostnader för försörjningsstöd. 
Studievägledningen är en del av en helhet i stadsdelarnas arbete med de övergripande målen.. 
En studievägledare säger följande:  
 

”Jag tror det är bra för ekonomin, eller jag vet det. L har redovisat siffror för 
”Stadsdelen” att det betyder jättemycket för ekonomin, att folk pluggar. Dels att de 
pluggar och under den tiden är självförsörjande under den tiden med rekryteringsbidrag 
och studiemedel och sen att de får jobb efteråt och jobb de kan ha kvar och inte bara 
tillfälliga timjobb.” 

 
De människor som den uppsökande studievägledningen möter har ofta tillfälliga anställningar 
eller inhopp på arbetsmarknaden. Man arbetar ett tag men kommer ofta tillbaka till stadsdelen 
för att få försörjningsstöd. Den uppsökande studievägledningen/AFSO medverkar till att 
människor börjar studera och därmed stärker sin position på arbetsmarknaden. 
 
Anser studievägledarna att målgruppen nås? Ja, det gör de. Studievägledarna möter oftast 
människor som är kortutbildade, arbetslösa och uppbär försörjningsstöd. En majoritet har 
utländskt ursprung. Inom AFSO vet man att målgruppen nås eftersom alla som ansöker om 
försörjningsstöd i de stadsdelar som samarbetar om verksamheten måste komma till AFSO. 
Inom AFSO är de flesta klienterna män medan det är flest kvinnor i den uppsökande 
verksamheten. En uppsökande studievägledare säger att två tredjedelar av hennes 
vägledningssökande är kvinnor och en tredjedel är män. 
 
Att frågan om målgruppen nås är mer komplicerad än så framgår också av intervjuerna. Vad 
som har skett är att ju mer känd studievägledningen har blivit i stadsdelen, desto mindre 
utrymme har studievägledarna fått att söka upp människor som inte på eget initiativ tar 
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kontakt med dem. Studievägledarna når de som kommer till de platser i stadsdelen där den 
uppsökande vägledningen finns men de är osäkra på i vilken mån de fångar upp människor 
som inte tar sig till dessa platser. Det finns en viss osäkerhet om det finns ett större eller 
mindre antal personer som tillhör målgruppen men som inte nås av den uppsökande 
studievägledningen.  
 
En bild är också att alltfler som inte tillhör målgruppen söker upp den uppsökande 
studievägledningen. Behovet av studievägledning är stort och det kan vara svårt att veta om 
de vägledningssökande tillhör målgruppen. Ett citat från en studievägledare beskriver detta: 
 

”Sen blir det hela tiden det här att det är så många som inte tillhör ens målgrupp och hur 
ska man göra, det är hela tiden en balansgång. Det är väldigt, väldigt mycket. Jag trodde 
att det skulle vara så första året och sen skulle det blir bättre men jag tycker att det blir 
nästan tvärtom. Behovet det finns och är aldrig nog, den sinande källan den bara öppnar 
sig och blir större och större.” 

 
Den uppsökande studievägledningen har av flera skäl blivit mer av en uppsökt verksamhet 
vilket gör det komplicerat för studievägledarna att veta om de arbetar med målgruppen. 
 
Andra effekter av den uppsökande studievägledningen/AFSO 
En ytterligare effekt av den uppsökande studievägledningen/AFSO är den bidrar till att det 
sker en implementering i stadsdelens verksamheter av att se utbildning som en väg till arbete. 
I stadsdelarna finns en målsättning att sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Detta har lett 
till vad som framstår som en kraftig ”arbetslinje” i de verksamheter som hanterar 
försörjningsstöd. Människor ska ut i arbete så fort som möjligt för att bli självförsörjande. 
Många har dock en lös koppling till arbetsmarknaden p g a kort utbildning och bristande 
svenskkunskaper vilket för med sig att de har korta perioder i arbete men återkommande blir 
beroende av försörjningsstöd . Studier blir en väg att tänka mera långsiktigt, som ett led i att 
människor ska kunna få en fastare förankring på arbetsmarknaden. Studievägledarna blir som 
levande skyltdockor för utbildning som en möjlig väg till arbete, både för målgruppen och för 
andra som arbetar med målgruppen: socialsekreterare, arbetskonsulenter m fl. När 
studievägledarna finns i stadsdelen börjar andra tjänstemän att tänka på utbildning som en 
väg in i arbete. En studievägledare ger sin bild: 
 

S ”Ja, jag tycker ju då att efter nu när jag har jobbat i nästan tre år så börjar ju då mina 
chefer och folk på försörjningsavdelningen att ibland i alla fall prata om att sen kan folk gå 
ut i jobb eller studier. Man kan nämna det efter att jag har tjatat tillräckligt mycket. Och 
eftersom att de ser att det är många gånger som studier är också vägen till jobb. Det är inte 
alltid det går att få ett jobb direkt utan det kanske är den vägen man tar till ett jobb så att 
det blir ändå den här arbetslinjen man är ute efter. Man är mycket mer medveten om och 
man förstår också vad komplicerat det är det här.” 

 
Studievägledarna lyfter fram även andra effekter av verksamheten än att de övergripande 
målen nås. När människor tar steget in i studier ser studievägledarna att det händer saker med 
dem på ett personligt plan. Människor som börjar utbilda sig börjar ofta må bättre psykiskt. 
Självförtroendet ökar och de känner sig mer delaktiga i samhället när de får mer kunskap. De 
som går in i studier upplever också att de kommer närmare ett arbete. Människor har kommit 
tillbaka till studievägledarna gladare och med rakare ryggar. En annan effekt av höjd 
utbildningsnivå är att föräldrar börjar kunna hjälpa sina barn med läxor. Och ytterligare en 
som lyfts fram är att, eftersom kvinnor är i majoritet av de vägledningssökande och framstår 
som mer intresserade av utbildning än män, den uppsökande studievägledningen medverkar 
till att kvinnor frigör sig från traditionella kvinnoroller. 
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2.4 Utvecklingstankar  
Studievägledarna och deras samarbetspartners har flera idéer om vad de skulle vilja utveckla 
för att nå målen i än högre utsträckning. Deras utvecklingstankar kan delas in i tre nivåer. 
Den första nivån handlar om det konkreta arbetet med uppsökande studievägledning/AFSO. 
Den andra nivån rör den övergripande organisationen och dimensioneringen av 
studievägledning i Stockholm och den tredje nivån rör frågor om vad som skulle behöva 
förändras i utbildningssystemet för deras målgrupp. För att den uppsökande studievägledning 
som finns idag ska kunna utvecklas (nivå 1) anser både studievägledarna och deras 
samarbetspartners att det krävs utökade resurser för studievägledning för vuxna i Stockholm. 
Man kan säga att nivå 2 är en förutsättning för nivå 1. 
 
1. Utveckling av det konkreta arbetet med uppsökande studievägledning: 
Det studievägledarna skulle vilja utveckla i sitt konkreta arbete förutsätter en större 
vägledningsresurs. Om det fanns utrymme skulle de till exempel vilja: 
§ Arbeta mer med uppsökande studievägledning med invandrarföreningar och på 

barnmottagningar 
§ Arbeta mer med grupper och gruppvägledning 
§ Kunna ta samtal direkt när människor kommer till vägledning 
§ Anordna utbildningsmässor  
§ Utbilda bibliotekspersonal i samtal och om utbildningsvägar 

 
2. Utveckling av övergripande organisation för studie- och yrkesvägledning: 
§ De studievägledare som arbetar ensamma i stadsdelarna vill utöka antalet 

studievägledare i stadsdelen. Efterfrågan på studievägledning har ökat och den 
uppsökande studievägledningen blivit mer uppsökt. En grundförutsättning för att 
utveckla verksamheten är att öka antalet till 2-3 studievägledare i stadsdelen. 

§ Studievägledarna blir ofta uppsökta av människor från stadsdelar som i stadsdelen 
inte erbjuder sina invånare studievägledning. En uppfattning är att alla stadsdelar ska 
erbjuda studievägledning i stadsdelen till sina invånare.  

§ Vuxenutbildningarna ska tillhandahålla studie- och yrkesvägledning för sina 
studerande.  

§ Flera vägledningscentrum i Stockholm.  
§ Utveckla samråd kring utbildningsfrågor med arbetsförmedlingen, 

utbildningsförvaltningen, stadsdelarna och olika föreningar i stadsdelarna. 
 
3. Utveckling av utbildningsstrukturer. 
Studievägledarna får genom sitt arbete vetskap om hur utbildningssystemet kan missgynna 
och hindra målgruppen från att studera. De vill ha en förändring inom följande områden:  
§ En bättre struktur på undervisningen i svenska och en SFI-undervisning som 

integrerar teori och praktik 
§ Förändra strikta utbildningsregler som är stoppande för antagning till utbildningar. En 

mer flexibel organisation av vuxenutbildning där man kan få påbörja utan att vara 
behörig men göra sig behörig efterhand genom utbildningen. 

§ Byggutbildningar för män behövs. 
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3 Resultat från enkätundersökning 
 
Enkätens syfte är att beskriva och belysa vägledarnas samarbetspartners erfarenheter av 
samarbetet med de uppsökande studie- och yrkesvägledarna/AFSO och deras uppfattningar 
om samarbetets betydelse för stadsdelen/verksamheten. I redovisningen benämns de även 
som repondenter. Enkätens resultat redovisas utifrån följande områden:  

• Samarbete – vad samarbetar man om, hur ofta, vilken betydelse har samarbetet, tankar 
om utveckling av samarbetet  

• Måluppfyllelse – resultat av den uppsökande studie- och yrkesvägledning/AFSO ur 
respondenternas perspektiv 

• Framtid – respondenternas argument för en permanent verksamhet 
 
Skillnader i svaren mellan olika yrkeskategorier är liten. När det finns någon skillnad 
redovisas det i studien. Det finns inte heller någon tydlig skillnad i svaren mellan olika 
stadsdelar/verksamheter. 
 

3.1 Samarbetets genomförande 
I detta avsnitt beskrivs samarbetet mellan respondenterna och den uppsökande 
studievägledningen/AFSO och respondenternas tankar om utveckling av detta samarbete.  
 
Samarbete – hur ofta? 
Tabell 1. Hur ofta samarbetar du med den uppsökande vägledningen/AFSO? 

  1. Aldrig eller nästan aldrig 6 12,2% 

  2. Någon eller några gånger 
per månad 

18 36,7% 

  3. Någon eller några gånger 
per vecka 

18 36,7% 

  4. En gång per dag 0 0% 

  5. Flera gånger per dag 7 14,3%   
 

  

  
Hälften av respondenterna, 25 personer, samarbetar med den uppsökande studie- och 
yrkesvägledningen/AFSO någon/några gånger per vecka eller mer. Det är framförallt 
arbetskonsulenter, projektledare och olika enhets-/avdelningschefer som har ett så frekvent 
samarbete med den uppsökande studievägledningen/AFSO. 36% (18 personer) samarbetar 
någon/några gånger i månaden och i denna grupp finns 6 av 7 socialsekreterare. Sex personer 
har svarat att de aldrig eller nästan aldrig samarbetar med den uppsökande studievägledaren. 
Av de som har svarat ”aldrig eller nästan aldrig” finns ingen specifik yrkesgrupp 
representerad.   
 
Samarbete – vad gör man? 
Samarbetet sker alltså med olika intensitet, men också på olika sätt. Den vanligaste formen av 
samarbete är att respondenten hänvisar till den uppsökande studievägledaren när klienter är 
intresserade av studier. I alla stadsdelar och inom Arbetsforum Sydost finns även annat 
samarbete: 

• Om studie- och yrkesvägledare och respondent finns inom samma avdelning/enhet 
förekommer gemensam planering på avdelningsmöten gällande både verksamhet och 



19 

klienter 
• Trepartssamtal där studievägledare och socialsekreterare eller arbetskonsulent 

tillsammans träffar klienter  
• Utveckling av ny verksamhet, t.ex. på bibliotek  
• Gemensam utformning av studieinformation till vissa grupper 
• Planering och genomförande av olika gemensamma projekt, t.ex. utbildningsmässor   
• Gemensamt arbete med gruppvägledning 
• Informationsutbyte mellan studievägledare och olika tjänstemän i stadsdelen 
• Administrativt stöd till studievägledaren och bokning av samtal  
• Studievägledarnas närmaste chefer i stadsdelarna har på denna fråga svarat att de är 

chef för vägledaren. 
Samarbetet beskrivs av flertalet som aktivt från båda parter.  
 

3.1.1 Betydelse av samarbetet 
Tabell 2. Vilken betydelse har den uppsökande studievägledningen/AFSO för din verksamhet? 

  1. Mycket värdefull 31 63,3% 

  2. Värdefull 17 34,7% 

  3. Inte särskilt värdefull 0 0% 

  4. Ingen betydelse 1 2,0% 

 
 
 

 
 

  

 

Alla respondenter förutom en anser att samarbetet med den uppsökande vägledningen/AFSO 
är mycket värdefullt/värdefullt för deras arbete. 
Det betonas av flera respondenter att studie- och yrkesvägledning är en viktig del av den 
service som bör/ska erbjudas stadsdelens invånare. På olika sätt stöder denna verksamhet 
stadens övergripande mål. Den uppsökande vägledningens/AFSO:s betydelse för 
respondenternas arbete sammanfattas i nedanstående punkter. Under varje punkt ges exempel 
på respondenternas svar på frågan. 
 

• Studievägledarnas arbete med information om och motivation till studier 
underlättar respondenternas arbete. Detta är det mest frekventa svaret. 
Studievägledarnas förmåga att motivera, stödja, informera, visa på möjligheter men 
också hinder, möjliggör för studieovana personer att börja studera. Studievägledaren är 
på så sätt viktig för att utbildningsnivån i stadsdelen ska höjas och att den enskilde på 
längre sikt ska bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Respondenterna uppskattar att 
kunna hänvisa till studievägledare som är kunniga i utbildningssystemet. Tidigare 
försökte exempelvis socialsekreterarna informera om studier, utan att kunna systemet.  

” Hopp/förverkligande av en bättre framtid för klient vilket i högsta grad påverkar 
mitt arbete. Engagemang och positiv inställning/bra samarbete från studievägledare 
har bidragit till fortsatt motivation för klient.” (socialsekreterare) 
”Jag tycker den är guld värd då personer som kommer för att tala om studier och att 
vi då kan hänvisa till rätt personer som har rätt kompetens för detta för att informera 
rätt, det är en trygghet.” (platsförmedlare, arbetsförmedlingen) 
 

• Möjligheten för klienter att gå från bidragsberoende till studier med rekryteringsbidrag 
som ett led mot egen försörjning. Studievägledarens arbete underlättar denna planering. 
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”En viktig pusselbit i planering med den enskilde till självförsörjning. Klienten får 
kunskap om hur han/hon kan förbättra sina möjligheter, genom studier att få ett 
arbete.” (socialsekreterare) 
 

• Biblioteken når nya grupper via studie- och yrkesvägledaren. Här nämns framförallt 
invandrarkvinnor. Det finns stora möjligheter till vidare samarbete enligt 
respondenterna. 

”Tack vare den uppsökande studie- och yrkesvägledaren har invandrarkvinnorna 
kommit till biblioteket! Av tradition är invandrade män stora användare av biblioteket, 
de använder t ex internet och läser tidningar och tidskrifter på olika språk. När 
kvinnorna kommer för att träffa studie- och yrkesvägledaren kan vi på biblioteket 
informera om vad vi kan erbjuda och många blir både överraskade och glada över att 
det finns något även för dem. Det känns stort. […] Bibliotek och studier hör ihop!” 
(bibliotekarie) 
 

• Studie- och yrkesvägledarens kompetens är viktig vid planering av nya utbildningar 
inom kompetensutvecklingsprojekt.  Studie- och yrkesvägledarna förstår 
utbildningssystemets uppbyggnad och har kunskap om målgruppens behov. 

”Sakkunnig i utbildningsfrågor är stor hjälp i diskussion om lämpliga utbildningar inom 
projektet. Kontakten med deltagarna där de får sakkunnig hjälp vägledning i 
utbildningsfrågor. Nätverket.” (projektledare) 
”Nödvändig funktion som kan kartlägga utbildningsbehovet i stadsdelen. Personer som 
står långt från arbetsmarknaden och dessutom har bristande kunskaper i svenska språket 
söker ofta inte utbildning själva. Här måste syven lägga ner ett stort motivations- och 
vägledningsarbete. När detta är gjort är det lätt för utbildningsförvaltningen att skapa 
adekvat utbildning för denna grupp.” (projektsamordnare) 
 

• Andra befattningshavares kunskaper om utbildning har ökat. Detta leder till att 
utbildning används mer idag som en väg mot arbete och egen försörjning. 

”[ …] Det är även viktigt att övrig personal får ökade kunskaper och medvetenhet om 
studier som en väg mot självförsörjning och ökad förvärvsfrekvens.” (enhetschef)  
”Förutom att besökarna får professionell hjälp och studierådgivning har även 
medarbetarna fått inblick i hur vuxenutbildningen fungerar i staden” (enhetschef 
bibliotek) 
 

3.1.2 Tankar om utveckling av samarbete 
Nästan hälften av respondenterna (23 personer) anser att samarbetet kan utvecklas. Svaren är 
jämnt fördelade mellan olika yrkesgrupper och i stort sett också mellan stadsdelarna. På 
frågan vad som kan utvecklas betonar flera av respondenterna (ca 10 personer) att 
verksamheten är stadd i en kontinuerlig utveckling. Ett önskemål som skulle underlätta 
utvecklingen är att verksamheten permanentas:  

”Jag tycker att det är viktigt att den uppsökande vägledningen blir en del av den 
reguljära verksamheten vilket ger andra förutsättningar att utveckla samverkan 
vidare.” 

 
Två svar dominerar om vad som är viktigast att utveckla: 

• Öka volymen på verksamheten, behovet i stadsdelarna är större än de resurser som 
finns idag. Mycket av det som skulle kunna utvecklas är omöjligt idag på grund av att 
studievägledarresursen är för liten. 

• Utöka samarbetet mellan studievägledare och olika yrkesgrupper i stadsdelen  
 
Andra utvecklingstankar som förs fram är: 

• Samarbete med föreningar och andra verksamheter för att nå fler, framförallt kvinnor 
som inte finns i de offentliga miljöer där den uppsökande vägledningen finns idag 
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• Utveckla trepartssamtalen både kvantitativt och kvalitativ 
• Ta fram informationsmaterial avpassat för målgruppen 
• Inventera utbildningsbakgrund hos medborgarna för att bättre kunna planera och 

skräddarsy utbildningar som är gångbara på arbetsmarknaden  
• Försöka nå andra åldersgrupper 

 

3.2 Verksamheten ur samarbetspartners perspektiv 
I detta avsnitt beskrivs hur den uppsökande vägledningen fungerar i stadsdelarna enligt 
vägledarnas samarbetspartners samt om de anser att målen och målgruppen nås. En 
beskrivning av mål och målgrupp för verksamheten finns i inledningen av rapporten. 
 
Tabell 3. Hur fungerar den uppsökande vägledningen/AFSO i stadsdelen? 

  1. Mycket bra 31 63,3% 

  2. Bra 12 24,5% 

  3. Inte särskilt bra 1 2,0% 

  4. inte alls 0 0% 

  5. Vet ej 5 10,2%  

 
 

  

 

Enligt en stor majoritet, 88% (43 personer), av respondenterna fungerar den uppsökande 
studievägledningen/AFSO mycket bra eller bra i stadsdelen. Endast en svarar att den inte 
fungerar särskilt väl. Fem av de 49 svarar att de inte vet. 
 
Tabell 4. Vilken betydelse för medborgarna i stadsdelen har den uppsökande 
vägledningen/AFSO ? 

  1. Mycket värdefull 31 63,3% 

  2. Värdefull 17 34,7% 

  3. Inte särskilt värdefull 0 0% 

  4. Ingen betydelse 1 2,0% 
  

 

  

  
På frågan vilken betydelse den uppsökande vägledningen/AFSO har för medborgarna i 
stadsdelen anser alla utom en person att verksamheten är mycket värdefull/värdefull.  
 

3.2.1 Nås målen och målgruppen? 
 
Nås målen? 
I enkäten har vi ställt frågor om den uppsökande vägledningen/AFSO har bidragit till att nå 
nedanstående mål. 

• Att öka integrationen 
• Att sänka kostnaderna för försörjningsstödet 
• Att öka sysselsättningsgraden för stadsdelens invånare 
• Att höja utbildningsnivån för stadsdelens invånare 
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• Att ge medborgarna möjlighet att erhålla studie- och yrkesvägledning 
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Tabell 5. I vilken omfattning bidrar den uppsökande vägledningen/AFSO till att nedanstående 
syften nås? 

 
 I 

mycket 
hög 
grad 

I hög 
grad tillräckligt 

i 
liten 
grad 

inte 
alls Vet ej 

1. Öka integrationen 17 
34,7% 

19 
38,8% 

5 
10,2% 

0 
0% 

0 
0% 

8 
16,3% 

2. Sänka kostnaderna 
för försörjningsstödet i 
stadsdelen 

19 
38,8% 

15 
30,6% 

7 
14,3% 

3 
6,1% 

0 
0% 

5 
10,2% 

3. Öka 
sysselsättningsgraden 
för stadsdelens 
invånare 

15 
30,6% 

20 
40,8% 

6 
12,2% 

2 
4,1% 

0 
0% 

6 
12,2% 

4. Höja utbildningsnivån 
för stadsdelens 
invånare 

23 
46,9% 

18 
36,7% 

2 
4,1% 

3 
6,1% 

0 
0% 

3 
6,1% 

5. Ge medborgarna 
möjlighet till studie- 
och yrkesvägledning 

33 
67,3% 

13 
26,5% 

1 
2,0% 

1 
2,0% 

0 
0% 

1 
2,0% 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
  

 
Den uppsökande vägledningen/AFSO bidrar enligt en majoritet av respondenterna till att 
dessa syften nås. En liten grupp svarar att de inte vet, ingen svarar att dessa syften inte alls 
nås. Ett fåtal anser att vissa mål nås i liten grad. 
 
Nås målgruppen? 
 
Tabell 5. I vilken omfattning lyckas den uppsökande vägledningen/AFSO nå målgruppen  

  1. I mycket hög grad 20 40,8% 

  2. I hög grad 14 28,6% 

  3. Tillräckligt 9 18,4% 

  4. I liten grad 1 2,0% 

  5. Inte alls 0 0% 

  6. Vet ej 5 10,2%   
 

 

Målgruppen för den uppsökande studie och yrkesvägledningen/AFSO är personer med kort 
utbildning och/eller arbetslösa. En majoritet av respondenterna, 69% (39 personer), anser att 
rätt målgrupp nås i mycket hög grad/i hög grad. 9 personer anser att målgruppen nås i 
tillräcklig grad och 5 svarar att de inte vet. Endast en person svarar att målgruppen nås i liten 
grad. 
 
En viktig förutsättning för att målgruppen ska nås är att den uppsökande vägledningen/AFSO finns 
där målgruppen finns.18 Respondenterna fick i enkäten ta ställning till följande påstående angående 
den uppsökande vägledningen/AFSO.  

1. Verksamheten är känd i stadsdelen 
2. Verksamheten är lokaliserad till platser som når medborgarna i stadsdelen 

                                                
18 I Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Dnr 03 432/67 framhålls att den uppsökande vägledningen 
framförallt bör äga rum lokalt i stadsdelarna. 
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3. Verksamheten har regelbundna öppettider 
4. Verksamheten finns tillgänglig på tider som passar medborgarna i stadsdelen. 

 
Enligt en stor majoritet av respondenterna är verksamheten känd i stadsdelarna, den är 
lokaliserad till platser där den når medborgarna, den har regelbundna öppettider och är 
tillgänglig på tider som passar medborgarna.19  
 
I stor utsträckning men inte tillräckligt.. 
Trots att majoriteten anser att målgruppen nås i stor utsträckning menar ändå hälften av 
respondenterna att målgruppen skulle kunna nås i ännu större utsträckning genom 

• Större volym på verksamheten   
• Utökat samarbete mellan den uppsökande studievägledningen och andra verksamheter 

i stadsdelen 
• Utökade informationsinsatser till medborgarna 
• Fler trepartssamtal 

 

3.2.2 Rekryteringsbidraget 
Rekryteringsbidraget handläggs av studievägledarna.20 Det bidrar till att sänka kostnaderna 
för försörjningsstödet. Av de 39 respondenter som har kunskap om denna handläggning, 
anser 38 personer att den fungerar väl. En person svarar nej. Tio respondenter vet ej hur 
handläggningen fungerar.21 
 

3.2.3 Resurser 
Ett påstående som respondenterna tog ställning till gällde resurserna för den uppsökande 
vägledningen. 56% (27 personer) anser att det inte finns tillräckligt med resurser för den 
uppsökande studievägledning/AFSO, 29% (14 personer) svarar att de inte vet och 15% (8 
personer) anser att resurserna är tillräckliga. 
 

3.2.4 Andra effekter av den uppsökande vägledningen/AFSO  
På den öppna frågan om respondenterna kan se några andra effekter av den uppsökande 
studievägledningen/AFSO svarar 24 av de 49 respondenterna jakande. De effekter som 
framförallt lyfts fram är att verksamheten bidrar till personlig utveckling, framtidstro, 
självförtroende och är motivationshöjande för de medborgare som tar del av den. Enligt några 
respondenter har studievägledningen blivit ett lyft för många kvinnor då den bidragit till att 
deras intresse för förvärvsarbete har ökat. Några menar att det har betydelse för barnen i 
stadsdelen att deras föräldrar ges möjlighet att studera och att det på sikt kan leda till att 
barnen kan få hjälp med sina studier. Det betonas även att kunskap om möjligheter till studier 
har ökat för medborgarna. Det har också lett till att socialsekreterare har ökat sina kunskaper 
om studier och på så sätt fått ännu ett verktyg i arbetet med sina klienter.  
 

                                                
19 Se tabell i bilaga 3 
20 Studie- och yrkesvägledarna på Arbetsforum Sydost handlägger inte rekryteringsbidraget. 
21 Se tabell bilaga 2 
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3.3 Framtid 
Den uppsökande vägledningen/AFSO bedrivs som tidigare beskrivits i projektfrom. I detta 
avsnitt beskrivs respondenternas uppfattningar om verksamheten bör permanentas efter 
projekttiden och i så fall varför/varför inte. 
 

3.3.1 Ska verksamheten permanentas? 
 
Tabell 6. Den uppsökande vägledningen/AFSO är idag tidsbegränsade projekt. Ska 
verksamheten permanentas? 

  1. Ja 39 79,6% 

  2. Nej 1 2,0% 

  3. Vet ej 9 18,4%  

 
 

  

  
Den uppsökande studievägledningen/AFSO är tidsbegränsad. På frågan om verksamheten ska 
permanentas har 80% (39 personer) av respondenterna svarat ja, 18% (9 personer) har svarat 
vet ej och en person har svarat nej. De som har svarat ”vet ej” anger som motivering till sitt 
ställningstagande att de inte känner till det ekonomiska läget. 
 

”Jag tror och hoppas att det kommer att permanentas, detta beror dock på budgetläget och 
politiskt läge.” (projektledare) 
”Svarade vet ej på fråga 21 utifrån att detta är ett politiskt/ekonomiskt beslut. Min bestämda 
uppfattning är att denna verksamhet måste permanentas eftersom arbetet måste ses över lång tid 
för att åstadkomma någon varaktig förändring” (arbetskonsulent) 
 

3.3.2 Varför verksamheten bör permanentas  
Uppfattningen är att behovet är stort i stadsdelarna och att den uppsökande studie- och 
yrkesvägledningen/AFSO ger goda resultat. Deras skäl för att verksamheten ska 
permanentas utgår från dessa uppfattningar. Nedanstående är ett försök till gruppering 
av deras ställningstagande. Citaten är exempel på svar hämtade från enkäten. 

• Det finns ett stort behov, verksamheten fyller en viktig funktion och 
utnyttjas av invånarna i stadsdelen 
”I [stadsdelen] är behovet stort av utbildning och rådgivning för att hitta rätt möjligheter att 
komma ut på arbetsmarknaden. Tas funktionen bort blir det nog ett väldigt tomrum.” 
(samhällsvägledare) 
”Det har visat sig fungera väldigt bra och har blivit känt i stadsdelen så det vore mindre bra om 
det inte kunde fortsätta” (chef af) 
”Eftersom verksamheten fyller en viktig funktion, används av de boende i stadsdelen och av 
stadsdelsförvaltningen” (rekryterare) 
 

• Kontinuitet är av betydelse 
”Vi anser att det är en resurs som behövs över tid.” (avdelningschef) 
”Det är viktigt att klienten får kontinuerligt stöd och spegling i sitt arbetssökande.” 
(arbetskonsulent) 

 
• Det är viktigt att vägledarna finns där målgruppen finns  

”Det här är en av de bästa verksamheter som skapats. De som bor i vårt område har mycket 
svårt att nå fram till centrala verksamheter” (arbetsmarknadssamordnare) 
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”Många nysvenskar har ingen aning om hur och var de ska få hjälp varför uppsökande 
vägledning måste finnas på de platser de rör sig.” (rekryterare) 
 

• Verksamheten ökar utbildningsmöjligheterna för stadsdelens invånare och är en 
väg ut ur arbetslösheten 
”En studie- och yrkesvägledare behövs för att höja utbildningsnivån för stadsdelens invånare 
och höja individens möjligheter för att komma in på arbetsmarknaden.” (verksamhetschef) 
”Det ä r nödvändigt att höja de sökandes utbildningsnivå för att kunna sänka arbetslösheten” 
(arbetsförmedlare) 
”Verksamheten är ett viktigt komplement till arbetsförmedling och stadens service för utbildning 
för utbildning och stadsdelen måste alltid vara med och påverka/tillhandahålla servicen inom 
området för den grupp som är minst rustad att själv tillgodogöra sig.” (projektledare) 
 

• Verksamheten stödjer demokrati och integration 
”Det är mycket viktigt ur demokratisk synpunkt att personer som inte vet var de ska söka 
information blir uppsökta med den, alla medborgare måste ha möjlighet att fatta informerade 
beslut i samma utsträckning” (socialsekreterare) 
”Studier för alla är en rättvisesak” (arbetsmarknadssamordnare) 
”Ett av de bästa integrationsprojekt jag sett de senaste tio åren.” (samhällsvägledare) 
”Samarbetsmöjligheterna socialsekreterare/studievägledare stärker integrationen.” 
(socialsekreterare) 
 

• Verksamheten har betydelse för medborgarnas och stadsdelens ekonomi 
”För att bryta bidragsberoendet.” (arbetskonsulent) 
”Bidrar till minskat bidragsberoende, ökad sysselsättning, minskade kostnader och jätteviktigt 
ur ett barnperspektiv. Föräldrar som studerar är bra förebilder för sina barn.” (enhetschef) 
”Stadsdelen kommer att kunna spara mycket pengar i form av minskat bidragsberoende när fler 
medborgare utbildar sig på sikt.” (enhetschef) 
”Resultatet från arbetet där ca 230 rekryteringsbidrag beviljats för 2005 och 2006 hittills ca 
170.” (projektledare)  
 

• Verksamheten har betydelse på individ- familje- och samhällsnivå 
”En satsning på ökad utbildning hos personer som befinner sig i utkanten av samhället ger en 
vinst på alla nivåer i samhället. Individen, familjen, lokalsamhället...” (samhällsvägledare) 
”Jag har sett goda effekter av verksamheten som på sikt gynnar hela samhället. Viktigt få träffa 
en SPECIALIST SOM KAN FRÅGORNA i sin närhet. ALLA vinner på detta!” (enhetschef) 

 
• Vägledarnas arbetssätt ger resultat 

”Det är ett mycket bra arbetssätt som syftar till att aktivera människors egna resurser” 
(verksamhetschef) 
”Personligt bemötande och vägledning för klient en vinst” (socialsekreterare) 
 

• Specifikt AFSO 
” AFSO startade från ”Zero” och byggdes up av duktiga medarbetare vilket visade sig har lite 
tålamod så når man bra resultat. Fördelen är att ha samlat alla duktiga människor under ett tak. 
Man gör så gott man kan i trånga lokaler. Hade gärna velat att AFS bereddes en plats under 
stadsdelens tak på Rangstagatan för det bästa resultat och samarbete. Ibland kan det upplevas 
att man inte når varandra tillräckligt.” 
”Med tanke på områdets utbildningsbehov bland de arbetslösa bidragstagarna är tillgången till 
AFSO mycket angelägen” 
”de personer som idag träffar en SYV på AFSO har troligtvis inga tankar på studier innan och 
vet inget om vd som finns.” 

 

3.4 Sammanfattning enkät 
Sammanfattningsvis kan sägas att vägledarnas samarbetspartners anser att den uppsökande 
studie- och yrkesvägledningen/AFSO bidrar till att de kortutbildade och arbetslösa ges 
möjligheter till studie- och yrkesvägledning och utbildning som i sin tur påverkar deras 
ställning på arbetsmarknaden positiv. De framhåller att studie- och yrkesvägledarnas arbete 
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med information om och motivation till studier både är betydelsefullt för personer som tillhör 
målgruppen och för deras arbete i olika verksamheter. Samarbetet upplevs av flertalet 
respondenter som väl fungerande och av betydelse för stadsdelens arbete med kortutbildade 
och arbetslösa. Hälften av respondenterna vill utöka detta samarbete. En majoritet anser att 
verksamheten ska permanentas eftersom behovet av studie- och yrkesvägledning är stort i 
stadsdelarna och därför att verksamheten uppvisar goda resultat.    
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4 Slutsatser/diskussion 
Studievägledarnas och respondenternas uppfattning är att verksamheten har stor betydelse för 
att den aktuella målgruppen ska komma i kontakt med studievägledning och därmed få 
möjlighet att höja sin utbildningsnivå. Den utvärdering som gjordes av rekryteringsbidraget 
2004 styrker den uppfattningen.22 Där visade det sig att de stadsdelar som aktivt arbetade 
med rekrytering till studier i form av uppsökande studievägledning nådde människor med 
lägre inkomster och kortare utbildningsnivåer än Stockholm i övrigt. Efter genomförd 
utvärdering framstår den uppsökande studievägledningen/AFSO som ett gott exempel på en 
verksamhet som främjar social och ekonomisk integration. Verksamheten framstår även som 
ett jämställdhetsprojekt eftersom den uppsökande studievägledningen har visat sig 
framgångsrik i att nå kvinnor och att motivera dessa till studier.  
 
Den uppsökande studievägledningen/AFSO är en fungerande verksamhet men det finns en 
del förutsättningar att belysa.. I denna utvärdering framgår att verksamheten når målgruppen 
men den har också visat sig vara en efterfrågad verksamhet av fler än dessa. Vägledarnas bild 
är att resurserna för studie- och yrkesvägledning i Stockholm är mindre än efterfrågan och att 
många vuxenstuderande inte har någonstans att vända sig med frågor kring studie- och 
yrkesval. Idag saknas det t ex reell möjlighet till studie- och yrkesvägledning hos många 
anordnare av vuxenutbildning och studerande söker upp den uppsökande studievägledningen 
när de står inför nya valsituationer trots att de då inte längre tillhör målgruppen i egentlig 
mening. En konsekvens av detta blir att studievägledarna inte hinner arbeta uppsökande i den 
utsträckning som behövs och det kan också vara svårt att urskilja om vägledningssökande 
tillhör målgruppen. Ett rimligt antagande är att studievägledarna skulle kunna nå målgruppen 
i ännu högre utsträckning om det i Stockholm fanns en organisation för studie- och 
yrkesvägledning för vuxna dimensionerad efter den efterfrågan och det behov som finns hos 
vuxna i olika skeden i livet.  
 
Studievägledarna har olika uppfattning om vad som är en lämplig organisationstillhörighet 
för dem och några av vägledarna förespråkar en tillhörighet till Utbildningsförvaltningen och 
att organiseras i några mindre vägledningscentrum, strategiskt placerade i Stockholm. 
Kommunala plattformar för vägledning har förordats i en utredning om vägledning23 och det 
skulle säkert vara ett gott tillskott med flera vägledningscentrum för vuxna i Stockholm.24 
Slutsatsen som kan dras av denna utvärdering är emellertid att den uppsökande 
studievägledningen inte ska organiseras i vägledningscentrum. En förutsättning för att den 
uppsökande studievägledningen/AFSO ska fungera effektivt är att studievägledarna har en 
stark förankring i stadsdelen/verksamheten. Genom förankringen i stadsdelen ges möjlighet 
till samarbete mellan studievägledarna och andra tjänstemän/verksamheter vilket är av central 
betydelse för att verksamheten ska fungera. Av betydelse är även att när studievägledarna är 
synliga i stadsdelen/verksamheten får det som resultat att det sker en implementering av 
studier som en väg ut ur arbetslöshet i stadsdelarna/verksamheten. Studievägledarna framstår 
som levande reklamskyltar för utbildning och det får andra tjänstemän att associera till 
studier och på så vis får de ytterligare ett verktyg i arbetet med att få människor i arbete. Det 
är värt att poängtera att för att den uppsökande studievägledningen ska integreras i 
stadsdelarnas verksamhet krävs genomtänkta strategier från stadsdelarnas sida.  
 

                                                
22 Utbildningsförvaltningen (2004) 
23 SOU 2001:45. Karriärvägledning.se.nu. 
24 Idag finns ett vägledningscentrum i Stockholm, Vuxenutbildning Stockholm på Hornsgatan. 
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Studievägledarnas berättelser vittnar om att det är ett krävande arbete att driva frågor ensam i 
en stor verksamhet med många intressen åt olika håll. Arbetet som uppsökande 
studievägledare kan liknas vid att vara entreprenörer eller att fungera som spjutspetsar. 
Studievägledarna betonar samordningen från utbildningsförvaltningen som avgörande för att 
de ska kunna genomföra sitt arbete och vi vill understryka betydelsen av 
utbildningsförvaltningens samordnande funktion för verksamheten.  
 
För att rekrytera och motivera målgruppen till studier räcker det inte med att 
studievägledningen finns, utan det har självklart betydelse hur den genomförs. Av 
intervjuerna framgår att ett av studievägledarnas viktigaste arbetsredskap är 
vägledningssamtal och enkäten visar att det är en metod som uppskattas av deras 
samarbetspartners. Dessa uppfattar vägledningssamtalen som verkningsfulla i arbetet med att 
motivera individer till studier. I vägledningsteorier betonas relationens betydelse för att 
samtal ska fungera.25 I lösningsbyggande metoder för samtal uttrycks det som att klient och 
hjälpare kan ha olika relationer till varandra där målet är att etablera en kundrelation.26 Först 
när den finns kan vägledare och klient komma fram till vad klienten vill och kan för att 
hantera sitt liv bättre. I många fall uppstår istället en besöks- eller klaganderelation mellan 
hjälpare och klient som inte leder framåt, mot förändring. I studievägledningssamtalen 
framstår det som att det man lyckas arbeta fram en kundrelation. En bidragande faktor till det 
som studievägledarna lyfter upp, är att de har en friare roll till sina vägledningssökande 
jämfört med andra yrkesgrupper i stadsdelen. Deras bild är att det inflytande och makt som t 
ex socialsekreterare och arbetskonsulenter har över sina klienters ekonomi, kan leda till att en 
klaganderelation uppstår vilket i sin tur blir ett hinder för samtal om framtid och möjligheter. 
Studievägledarnas friare roll verkar ha betydelse för att nå fram till individerna och för att 
kunna motivera till studier. Denna maktrelation uppstår till viss mån vid handläggningen av 
rekryteringsbidraget och för med sig funderingar på om studievägledarna inom den 
uppsökande studievägledningen/AFSO ska vara handläggare av rekryteringsbidraget. 
Studievägledarna vid AFSO handlägger inte rekryteringsbidraget och anser att det är positivt 
för samtalen. Fördelen med att studievägledarna handlägger rekryteringsbidraget är att de 
vägledningssökande kan få besked på ett ställe och direkt om förutsättningarna för sina 
studier. 
 
Det är inte enbart den friare rollen som studievägledarna har som är av betydelse för att 
vägledningssamtalen ska fungera. Vägledarna beskriver att de försöker använda 
förhållningssätt och metoder som ger den vägledningssökande möjligheter att formulera vad 
de vill och som i sin tur kan motivera till studier. Två grundbultar som nämns är lyssnandet 
och strävandet efter att utgå från varje individs unika förutsättning.Detta arbetssätt uppfattas 
och uppskattas av enkätens respondenter. Vägledarna utgår från de resurser människor har 
och försöker inge hopp inför framtiden. Detta är metoder och förhållningssätt som teorier för 
vägledning fokuserar på.27 Lindh (1997) har studerat studie- och yrkesvägledningssamtal med 
elever i år 9 som ska välja till gymnasiet och en slutsats är att vägledarnas samtalskompetens 
har betydelse för om eleverna känner sig förstådda och lyssnade på. Att känna sig förstådd 
och lyssnad på är en grundförutsättning för att människor ska formulera ”vem är jag?” och 
”vad vill jag?” vilket i sig är en förutsättning för att fatta beslut om studier.28 Utvärderingen 
visar att studievägledarnas kompetens i vägledningssamtal är betydelsefull för att den 
uppsökande studievägledningen/AFSO fungerar.  
                                                
25 Se t ex Amundson (2000), Peavy (1998) och Gjerde (2004) 
26 Berg & De Jong (2001) 
27 Se t ex Amundson (2000) Lindh (1988), Peavy (1998), och Gjerde (2004) 
28 Watts (1980) 
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Denna utvärdering bygger enligt uppdraget på intervjuer med studievägledare och enkäter till 
deras samarbetspartners. Avnämarnas perspektiv på den uppsökande vägledningen/AFSO 
saknas och i denna utvärdering finns ingen inblick i hur målgruppen uppfattar verksamheten. 
De frågor som väcks på grundval av resultatet kräver andra typer av studier, t ex observation 
av vägledningssamtal och intervjuer med personer som tillhör målgruppen.  
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