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FÖRORD  

 
Detta examensarbete har resulterat i en djupare förståelse för de förväntningar som ställs 
på oss i vår kommande yrkesroll som studie- och yrkesvägledare. Vilka arbetsuppgifter 
som utförs och vilka förmågor och kompetenser som efterfrågas nationellt men också 
internationellt. Att yrket är föränderligt både utifrån samhällets ständiga utveckling men 
även utifrån arbetsplatsens utformning har vi fått erfara många gånger under våra tre år 
som studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Vi är båda mycket nöjda över den 
resa som denna utbildning tagit oss med på men framförallt har vi utvecklats enormt i oss 
själva. Resan stannar inte här utan vi har båda löst nya biljetter… 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de intervjupersoner som har medverkat i vår studie. Ni har 
genom engagemang och visat intresse gett oss värdefull kunskap och förståelse kring 
studie- och yrkesvägledares uppdrag. Men även lyft upp den problematik som 
professionen brottas med. Tack även till vår handledare Rasmus Karlsson för din support 
och konstruktiva kritik. 
 
Avslutningsvis ett stort tack till våra familjer som under dessa veckor visat tålamod och 
gett oss sitt stöd då vi ibland behövt stänga in oss för att försvinna in i ”skrivarbubblan”.  
 
        Carola och Ellinore, maj 2017. 
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SAMMANFATTNING  
	
Syftet med vår studie var att tydliggöra hur studie- och yrkesvägledaren själv tolkar sitt 
uppdrag men även hur dennes chef, rektor eller enhetschef tolkar uppdraget. Dessutom 
ville vi se vilka för- och nackdelar som respondenterna upplevde beroende på hur studie- 
och yrkesvägledningen organiserades på respektive arbetsplats. De tre forskningsfrågor vi 
utgått ifrån är; Hur uppfattar studie- och yrkesvägledare sitt uppdrag? Hur uppfattar och 
tolkar rektor eller enhetschef studie- och yrkesvägledarens uppdrag? och Vilka för- och 
nackdelar kan respondenterna se med respektive organisationsform? Vi har i vår studie 
valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod och genomfört fyra stycken 
intervjuer, de som medverkat i vår studie arbetar inom gymnasieskolan. Denna metod har 
gett oss en djupare förståelse för hur studie- och yrkesvägledarens uppdrag tolkas och 
förstås utifrån rådande styrdokument men även i relation till de förväntningar som ställs 
utav dennes chef. Resultatet som vi kom fram till var att studie- och yrkesvägledarna 
själva hade en samsyn kring hur deras uppdrag skulle se ut och vad det innefattar. Det 
framkom även att det inte fanns någon konkret arbetsbeskrivning för uppdraget. Däremot 
arbetade studie- och yrkesvägledarna utifrån någon slags planering vilken oftast var 
framtagen av dem själva och som tar avstamp i Skolverkets allmänna råd kring arbetet 
med studie- och yrkesvägledning. Vidare visade vår studie på att rektor, till skillnad från 
den tidigare forskning som vi tagit del av, hade kunskap om uppdraget och ansåg att 
studie- och yrkesvägledaren fyllde en mycket viktig funktion på skolan med sin unika 
kompetens. Även enhetschefen från den samlade vägledningsorganisationen visade på 
kunskap och förståelse kring uppdraget.  
 
 
 

Nyckelord     
                                
Kompetens, profession, studie- och yrkesvägledare, studie- och yrkesvägledning, 
arbetsbeskrivning 
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ABSTRACT  
	
The purpose of our study is to clarify how the guidance counselors interprets their 
mission, but also how their boss, headmaster or branch head interprets the mission of the 
study and career guidance. The research questions addressed are: How does guidance 
counselors perceive their mission? How does the headmaster or branch head perceive and 
interpret the mission of the guidance counselor? and What are the pros and cons of 
respondents to their respective organizationalform? In our study we have chosen to use a 
qualitative research method and we held four interviews. The participants of our study 
work in upper secondary school. The method chosen has provided us with a deeper 
understanding of how the mission of the study and career guidance is interpreted and 
understood based on existing regulatory documents, but also in relation to the 
expectancies emanating from his/her boss. The results gathered by the study was that the 
guidance counselors themselves have a joint perception of the nature and content of their 
mission. Also, there is no concrete job description for the mission. On the other hand, the 
guidance counselors work according to some sort of planning, which most of the times is 
designed by themselves based on the general advice of the National Agency for Education 
regarding student counselling and career guidance. Further our study suggests, in contrast 
to previous research, that the headmaster has knowledge of the mission and regards the 
guidance counselors as serving a very important purpose and having unique competencies. 
In addition, the branch head of the guidance organization also show knowledge and 
understanding of the mission and the tasks included.    
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Competency, profession, guidance counselors, study and career guidance, job description 
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1. INLEDNING    

Under våra år på utbildningen har vi förstått att vårt arbete som kommande studie- och 
yrkesvägledare är ett svårtolkat uppdrag. Beskrivningen av våra arbetsuppgifter som 
studie- och yrkesvägledare har vi förstått uppfattas olika beroende på vem som tillfrågas. I 
rapporten Kartläggning studie- och yrkesvägledning i Värmland som genomfördes 2008 
av WSP konstaterades det att bara 12 % av studie- och yrkesvägledarna i Värmland hade 
en arbetsbeskrivning. 
 
Tyvärr är styrdokumenten otydliga och detta leder till att det uppstår en viss förvirring 
över vem som ska göra vad utifrån vårt uppdrag. I Skolverkets allmänna råd, Arbete med 
studie–och yrkesvägledning, (2013) kan man läsa att skolledare, lärare och studie– och 
yrkesvägledare till viss del har olika roller men ändå ett gemensamt ansvar för studie- och 
yrkesvägledningen i skolan. Vidare kan man läsa i kapitlet ”Att styra och leda arbete med 
studie- och yrkesvägledning” att rektorn bör: 
 

tydliggöra hur ansvaret för studie- och yrkesvägledning är fördelat mellan studie- och 
yrkesvägledare, lärare och övrig personal samt formerna för samarbetet mellan dem ( Allmänna 
råden, 2013, s.15) 

 
Vi tror att just ordet ”bör” som är återkommande i denna publikation gör att studie- och 
yrkesvägledningen lätt faller mellan stolarna. Eftersom man kan tolka råden på olika sätt 
så försvinner också möjligheten till en likvärdig vägledning.       

Tidigare forskning visar att det finns en brist hos både rektorer och skolchefer om vad 
studie- och yrkesvägledare egentligen är utbildade till och vilka kompetenser de besitter. I 
flertalet examensarbeten som exempelvis ”Vad påverkar studie- och yrkesvägledarens 
arbetsuppgifter i den kommunala gymnasieskolan?” (Karlsson, 2010) och ”Studie- och 
yrkesvägledares arbete - en kvalitativ studie inom skolväsendet” (Åkermark, 2008) som vi 
tagit del av framgår det att studie- och yrkesvägledarna själva upplevde att deras 
kunskaper inte togs till vara på. Många gånger beskriver de att deras tid används till att 
utföra arbetsuppgifter som kan ses som mindre kvalificerade och som anda yrkesgrupper 
kunnat utföra, exempelvis administratörer. Fokus skulle istället ligga på 
vägledningssamtal, information om arbetsliv och studier samt knyta kontakter med 
näringslivet. Det skulle i sin tur kunna leda till att eleverna får större förutsättningar att 
lyckas göra väl underbyggda karriärval. I SOUs rapport Ungdomar utanför 
gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun från 2013 kan man läsa att 
elever riskerar att få det betydligt tuffare att ta sig in på arbetsmarknaden om de inte 
påbörjar eller fullföljer en gymnasieutbildning. För de elever som riskerar att avbryta sin 
utbildning i förtid spelar därför studie- och yrkesvägledningen en ännu viktigare roll 
menar utredningen. Att vägleda elever inför deras kommande studie-och yrkesval och ge 
information om hur olika val påverkar framtiden anses som viktiga faktorer i arbetet med 
att få elever att fullfölja sin utbildning.     

Vi har även förstått att det kan finnas stora skillnader på studie- och yrkesvägledarens 
arbetsuppgifter beroende på om man arbetar under en rektor eller under en samlad 
vägledningsorganisation. För att kunna stärka studie- och yrkesvägledarrollen anser vi att 
det är viktigt att tydliggöra hur uppdraget ser ut och vilka arbetsuppgifter som ingår. 
Tanken med undersökningen är att bidra med en ökad insikt om studie- och 
yrkesvägledarens uppdrag och uppmärksamma de eventuella skillnader som kan uppstå.  
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1.2 AVGRÄNSNINGAR   
I vår studie har vi valt att undersöka hur verksamma studie- och yrkesvägledare tolkar sitt 
uppdrag. Vi vill även undersöka hur rektor och enhetschef uppfattar studie- och 
yrkesvägledarens uppdrag och vilka förväntningar de har. Vi har avgränsat oss genom att 
endast vända oss till studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolan. Anledningen till detta 
är att vi vill intervjua vägledare inom samma skolform för att på ett bättre sätt kunna ställa 
svaren emot varandra. Vi har dessutom valt att titta på två till storleken likvärdiga  
kommuner men med olika upplägg av studie- och yrkesvägledningens organisation.      

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Syftet med vår studie är att tydliggöra studie- och yrkesvägledarens uppdrag. Vi kommer 
dessutom beskriva och analysera hur studie- och yrkesvägledarens roll tolkas utifrån 
rektor, enhetschef och studie- och yrkesvägledaren själv. Vidare kommer vi även att 
undersöka hur dessa upplever de olika organsationsformerna.  
 

• Hur uppfattar studie- och yrkesvägledare sitt uppdrag? 
• Hur uppfattar och tolkar rektor eller enhetschef studie- och yrkesvägledarens 

uppdrag? 
• Vilka för- och nackdelar kan respondenterna se med respektive organisationsform? 

1.4 DISPOSITION  
I kapitel två har vi valt att börja med en beskrivning av studie- och yrkesvägledningens 
historia och hur yrkets status har förändrats sedan början av 1900-talet. Därefter tittar vi 
på studie- och yrkesvägledarens profession och uppdrag. Vi beskriver också två olika 
former på hur man kan organisera studie- och yrkesvägledningen, antingen under en 
samlad vägledningsorganisation eller med rektor som chef. Vi fortsätter i kapitel två med 
att granska andras förväntningar av uppdraget och studie- och yrkesvägledning i 
förändring. Slutligen har vi valt att tydliggöra vad de olika styrdokumenten säger om 
studie- och yrkesvägledning.   
 
I kapitel tre beskriver vi de teoretiska utgångspunkter som vi stödjer oss på i vår analys. 
Här har vi koncentrerat oss på olika kompetensmodeller som beskriver vägledarens 
profession och arbetsuppgifter. De modeller vi har valt ut är NICE-modellen, Cedefop och 
NCDA.    
 
I kapitel fyra förklarar vi den forskningsmetod vi använt oss av. Vi redovisar även hur vi 
gått tillväga med urval och urvalsgrupp, vi beskriver också hur vi genomfört våra 
intervjuer och hur vi sedan bearbetat materialet. Slutligen tydliggör vi hur de fyra 
forskningsetiska huvudkraven från Vetenskapsrådet beaktats.  
  
I kapitel fem redovisar vi vårt resultat. Vi inleder med att göra en kortare presentation av 
respondenterna och sedan går vi vidare genom att redovisa deras svar utifrån varje 
forskningsfråga.  
  
I kapitel sex analyserar vi vårt resultat med stöd av tidigare forskning och teorier och 
avslutningsvis i kapitel 7 gör vi en avslutande diskussion. Här diskuterar vi runt den 
analys som vi presenterat i kapitel 6 och tydliggör vilka för- och nackdelar vi kan se.   

1.5 FÖRFÖRSTÅELSE  
Då vi snart har avslutat vår treåriga utbildning på studie- och yrkesvägledareprogrammet 
har vi samlat på oss betydelsefulla erfarenheter och kunskaper inom vår kommande 
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yrkesroll. Förförståelsen som ligger till grund för vår uppsats har vi införskaffat oss dels 
genom skoluppgifter men även genom två längre praktikperioder. Vi har båda dessutom 
de senaste året arbetat som verksamma studie- och yrkesvägledare inom grundskolan, 
gymnasiet och vuxenutbildningen. Under denna period har vi även byggt upp ett stort 
kontaktnät av aktiva studie- och yrkesvägledare som delat med sig av sina tankar om hur 
yrkesrollen uppfattas och vilka förväntningar som ställs. Vi är medvetna om att detta kan 
påverka hur vi uppfattar och tolkar det som framkommer i vårt resultat och hur vi senare 
analyserar detta. Dock har vi försökt att inte låta våra egna erfarenheter och åsikter 
påverka oss under detta arbete.     

1.6 BEGREPPSFÖRKLARING  
Kompetens 
Kompetens handlar inte om vad man är utan om vad man gör. Kompetens kan definieras 
som egenskaper och färdigheter man använder för att uppnå en given situation. Svensson 
(2009) menar i boken Arbetslivet, att kompetens för ett arbete vanligtvis är knutet till en 
specifik yrkesutbildning och en viss yrkesposition och beskrivs ofta i exempelvis 
examensbeskrivningar eller i personliga dokument. Enligt Ellström (1992) och Svensson 
(2009) finns det flera olika former av kompetens. Formell kompetens uttrycks ofta som 
meriter, exempelvis utbildningar. Reell kompetens är den kompetens man skaffar sig 
genom erfarenhet av ett arbete och slutligen social kompetens som innebär en mer 
personlig del utifrån värderingar, intressen osv.       
 
Profession 
Kännetecken på en profession är att yrket vilar på en vetenskaplig grund och att 
yrkesutövarens kompetens garanteras genom examina. Professionens medlemmar ska 
följa de etiska riktlinjerna som finns uppsatta för hur man ska behandla kommande 
klienter och kollegor. Till den profession man tillhör finns ett gemensamt ”språk” och 
medlemmarna delar ofta gemensamma värderingar. Tidigare forskning menar också att 
professionerna ofta bestod av yrken som ansågs utgöra ”samhällsnytta” (Brante, 2009. 
Wikipedia, 2014).   
 
Elevhälsoteam  
Elevhälsan ska arbeta med att stödja elevernas utveckling mot målen men även arbeta 
hälsofrämjande och förebyggnade. Teamet arbetar lösningsfokuserat med ett salutogent 
perspektiv och arbetet ska kontinuerligt följas upp, utvärderas och vidareutvecklas. Med 
salutogent menas att man snarare koncentrerar sig på de faktorer som bibehåller hälsan än 
de faktorer som orsakat sjukdomstillståndet. I elevhälsan ingår vanligtvis skolläkare, 
skolpyskolog, skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare 
(Psykologiguiden, 2014) 
 
Arbetsbeskrivning 
I en arbetsbeskrivning ska det tydligt framgå vilka arbetsuppgifter den anställde ska 
utföra. Där ska också framgå vilka befogenheter som ingår i tjänsten och vilka mål och 
delmål som ska uppfyllas. En arbetsbeskrivning är en trygghet både för den anställde och 
arbetsgivaren då detta minimerar risken av missförstånd. Dock finns det inga lagar som 
säger att en arbetsbeskrivning måste finnas (Ekberg, 2012).     
 
Skolans styrdokument  
Lagar och regler för hur skolan ska drivas och styras. Dessa fattas på nationell, kommunal 
eller lokal nivå. Styrdokumenten, de vill säga; Skollagen, förordningar, läroplaner och 
kursplaner ska efterlevas och är bindande (Lärarnas Riksförbund, 2017).  
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Läroplaner  
Läroplaner utfärdas av regeringen och är en förordning, det vill säga av regeringen 
beslutade rättsregler. Det finns sex olika läroplaner och i dessa beskrivs hur verksamheten 
ska arbeta med att nå sina mål, riktlinjer och hur man ska arbeta med uppdragen och 
värdegrunden. Varje skolform har en egen läroplan (Lärarnas Riksförbund, 2017).   
 
Studie- och yrkesvägledning 
Studie- och yrkesvägledning ses som en processinriktad verksamhet vars mål är att 
underlätta för dels grupper men även för enskilda individer i frågor som rör karriärval. 
Studie- och yrkesvägledning bedrivs i olika åldrar och under olika perioder i livet när det 
handlar om frågor som rör utbildning, arbetsliv och individers karriärutveckling. Studie- 
och yrkesvägledning kan beskrivas i både snäv och vid bemärkelse. God etik och 
professionalism ska spegla arbetet med vägledning och Sveriges vägledarförening har 
skapat etiska riktlinjer vars syfte är att stötta de yrkesverksamma. Den som utövar studie- 
och yrkesvägledning benämns som studie- och yrkesvägledare (SYV) (Skolverkets 
allmänna råd – Arbete med studie- och yrkesvägledning, 2013). Vi har i vårt arbete valt att 
använda oss av både studie- och yrkesvägledare och förkortningen SYV.  
 

2. BAKGRUND  

2.1 STUDIE OCH YRKESVÄGLEDNINGENS HISTORIA  
Enligt Nilssons avhandling Vägledning – I vems intresse? (2005) infördes begreppet 
studie- och yrkesvägledning i början av 1900-talet på grund av att de vägledningssökande 
vanligtvis sökte hjälp för att välja ett matchande yrke utifrån sitt val av studier. Efter 
industrialismen uppkom den professionella studie- och yrkesvägledningen och 1908 
öppnade Frank Parson ett kontor i Boston. Hans huvudsakliga arbete blev att hjälpa och 
matcha individer till rätt jobb. Frank Parson anses än idag som studie- och 
yrkesvägledningens fader (Nilsson, 2005).  
 
Till Sverige kom studie- och yrkesvägledningen först under 1920-talets slut och målet var 
då att ungdomarna skulle få hjälp att hitta rätt yrke. Under denna tid var 
yrkesvägledningen placerad på arbetsförmedlingen men kom senare att bli flyttad ut till 
skolorna. För att kartlägga elevernas intressen, begåvningar och fysiska förutsättningar 
användes både praktiska prov och psykotekniska anlagsprövningar. Målsättningen för 
yrkesvägledningen under denna period var att matcha elevens egenskaper med de 
kompetenskrav olika yrken efterfrågade. Nilsson (2005) beskriver vidare att under 1950-
talet var anvisningarna för hur studie- och yrkesvägledningen skulle bedrivas mycket 
otydliga. I ”yrkesvägledning och skolan” kunde man läsa om hur lärarna upplevde sitt 
arbete med yrkesvägledningen.  
 

Många lärare har stått tveksamma inför frågan, om de överhuvudtaget skola göra någonting 
i detta sammanhang, vad det i så fall skola göra och hur de skola göra det? (SOU 1952:42, 
sid. 18 i Nilsson, 2005 sid. 21)          

 
Vidare skriver Nilsson (2005) att det under denna period tillsattes en kommité av 
Riksdagen där uppdraget var att arbeta fram ett förslag beträffande den fortsatta 
yrkesvägledningen. Man föreslog att 15 timmar skulle avsättas för yrkesorientering i den 
sjuåriga folkskolans avgångsklass. Detta förslag ledde även till att folkskollärarna fick en 
relativt omfattande del yrkesvägledning i sin grundutbildning. När det gällde 
yrkesvägledningen i de högre skolformerna det vill säga realskolan, flickskolan och 
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gymnasiet ansåg man att yrkesorienterande undervisning inte fick ta för stor del av 
lektionstid utan istället skulle arbetsförmedlingarnas yrkesvägledare göra enstaka insatser. 
Under den här perioden föreslogs även att rektor skulle ansvara för att elever skulle få 
tillgång till studieorientering och yrkesvägledning. Kommitén fastslog även att det var 
nödvändigt att det fanns en specifik person på skolan som hade ansvaret för 
undervisningen i yrkesorientering, dessa fick titeln yrkesvalslärare. Dessa skulle dessutom 
vara deltidsanställd på arbetsförmedlingen då man ansåg att en koppling till 
arbetsmarknaden var av stor vikt. Yrkesvalsläraren skulle på så sätt utföra vissa 
arbetsuppgifter åt arbetsförmedlingen och vissa uppgifter åt skolan men lyda under 
skolans rektor. Dessutom beslutades det att en yrkesvalslärare skulle finnas på varje skola 
eller i varje skoldistrikt, beroende på elevantalet. I mitten av 1960-talet uttalade sig 
Skolöverstyrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetsgivarföreningen om vilka mål och 
innehåll studie- och yrkesvägledningen skulle bestå av. Det fanns gemensamma åsikter 
om att yrkesvägledningen skulle vara saklig och informationen objektiv men följande citat 
visar ändå på den motsättning som fanns i hur studie- och yrkesorienteringen skulle 
bedrivas: (Nilsson, 2005) 
 

den skall vara objektiv och neutral i den meningen att den icke får får undertrycka eller 
undanhålla sanningen, även om denna synes någon part obekväm, ej heller propagera till 
förmån till begränsade intressen. Den skall värna om individens rätt till en allsidig och från 
personliga påtryckningar fri information. Det ligger imellertid i princip i individens intresse 
att anpassa sina utbildnings- och yrkesplaner till vad som är arbetsmarknadsmässigt klokt på 
kortare och längre sikt (SOU 1966:3 i Nilsson, 2005, s. 40) 

 
Nilsson (2005) skriver att regeringen 1971 presenterade en proposition om studie- och 
yrkesvägledning i grund- och gymnasieskolan, något som bland vägledare har kallats 
”syoproppen”. De argument som fanns menade att på grund av de förändringar som skett 
sedan yrkesvalslärarsystemet infördes i början av 1950-talet, måste det nu skapas en 
gemensam syoorganisation. Under denna tid upphörde det delade ansvaret av studie- och 
yrkesorienteringen med arbetsförmedlingen och skolan fick det fulla ansvaret. På alla 
gymnasieskolor och grundskolor upp till årskurs nio skulle det finnas en person som 
enbart sysslade med studie- och yrkesorienterande uppgifter, en syokonsulent (Nilsson, 
kap.9 i Lundahl, 2010 ). I mitten av 1980-talet beslutades att syoorganisationens 
försöksverksamheten skulle bli bestående. Dessutom bestämdes att det för 
syokonsulenterna skulle skapas statliga reglerade tjänster vilket innebar att man behövde 
ha genomfört syoutbildningen. Under 1990-talet fanns viss oenighet beträffande studie- 
och yrkesorienteringsfrågorna och från politiskt håll kunde man inte enas om hur studie- 
och yrkesorienteringen skulle bedrivas på skolorna, varken i frågan om det skulle finnas 
med i elevernas timplaner eller i frågor rörande preciseringen av syopersonalens 
arbetsuppgifter. I februari 1994 presenteras nya läroplaner av regeringen för de 
obligatoriska utbildningsväsendet och de frivilliga skolformerna. I dessa dokument 
förekom nationella bestämmelser om syoverksamhetens mål, riktlinjer och ansvar. Studie- 
och yrkesorienteringen förekom inte längre som något eget område utan uppgifter som 
tidigare tillhört området var nu utspridda under olika rubriker (Nilsson, 2005).   

2.2 STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARENS PROFESSION  
Studie- och yrkesvägledarutbildningen startade 1972 och var då en ettårig utbildning om 
40 högskolepoäng (hp) vilket resulterade i yrkestiteln Syokonsulent. Tidigare akademiska 
studier om 80 hp eller minst fem års yrkeserfarenhet krävdes för att kunna antas. 
Utbildningen kom under de följande 20 åren att genomgå flera olika förändringar som 
innebar att den exempelvis blev treårig och fick namnet Studie- och 
yrkesorienteringslinjen. År 1992 blev utbildningen en yrkesexamen på 120 hp och  under 
den här perioden bytte också syokonsulenterna yrkesbenämning till studie- och 
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yrkesvägledare. Idag är det en treårig utbildning med 180 hp som baseras utifrån fyra 
vetenskapliga inriktingar; filosofi, sociologi, psykologi och pedagogik. Utbildningen ges 
vid tre universitet i Sverige - Umeå, Stockholm och Malmö (Dresch, 1996. Lovén, 2000. 
Nilsson, 2005. Umeå Universitet, 2017).   
 
En studie- och yrkesvägledare kan arbeta inom utbildningsväsendet, arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan, rekryteringsföretag och så vidare. Arbetet som studie- och 
yrkesvägledare innebär mycket kontakt med andra människor. Vägleda både barn och 
vuxna inför kommande studie- och yrkesvalssituationer är en viktig uppgift. I studie- och 
yrkesvägledarens arbetsuppgifter ingår även att ge information och undervisa om 
exempelvis utbildningssystemet, arbetsliv och arbetsmarknad. Även en viss del av 
administrativa uppgifter kan ingå som exempelvis tillsammans med eleverna utforma 
deras individuella studieplaner (Saco, 2016). Som Studie- och yrkesvägledare finns det 
ingen ”naturlig” karriärväg inom yrket utan ofta så söker sig den anställde till nya 
arbetsroller på arbetsgivarsidan. Att stötta skolledarens arbete för att framöver själv kunna 
axla rollen som rektor eller biträdande rektor är vanligt förekommande (Skolvärlden, 
2013). 
 
Studie- och yrkesvägledare spelar en allt viktigare roll i dagens samhälle. Eftersom 
samhället och arbetsmarknaden förändras i snabb takt ökar också behovet av den 
professionella vägledningen då individer i större utsträckning karriärväxlar. I studie- och 
yrkesvägledarnas yrkesutövning används de etiska riktlinjerna som stöd vid olika 
ställningstaganden. Vägledarens yrkesetik grundar sig på de etiska värden ur bland annat  
FN:s deklaration om de männskliga rättigheterna och ur FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Under 2001 fastställde Lärarnas Riksförbund tillsammans med Sveriges 
vägledarförening de yrkesetiska reglerna som bland annat innefattar människors unika och 
lika värde, professionalism och kvalitet (Lärarnas Riksförbund, 2010).    

2.3 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARENS UPPDRAG   
I De allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning (2013) som Skolverket har 
arbetat fram kan man läsa att en väl planerad studie- och yrkesvägledning är en 
förutsättning för att eleverna ska kunna fatta väl underbyggda och övervägda val och 
beslut. Vägledningen ska utföras professionellt och vila på en vetenskaplig grund och det 
finns en rad olika vägledningsmodeller som grundar sig i karriär- och vägledningsteorier. 
De allmänna råden förklarar syftet och uppdraget med studie- och yrkesvägledning genom 
att påpeka att elever ställs inför många frågor som rör både val av studier och/eller 
arbetsliv i ett föränderligt samhälle. För att eleverna ska klara av att hantera dessa 
komplexa frågor ska studie- och yrkesvägledaren ge de förutsättningar som krävs för detta 
(Skolverket, 2013). Studie- och yrkesvägledning kan ges i både vid och snäv bemärkelse 
beroende på vad syftet är. Vid bemärkelse syftar till all den verksamhet/undervisning som 
ger eleverna de färdigheter och kunskaper som rör framtida studie- och yrkesval. Detta 
kan ske genom att eleverna exempelvis får information om olika utbildningar och 
utbildningsvägar, övningar och aktiviteter som syftar till att både utveckla och öka 
elevernas självkännedom och att arbetslivet berörs, både genom undervisning och praktik. 
Vägledning i snäv bemärkelse syftar istället till den vägledning där eleven får möjlighet 
att fundera över sig själv - vad vill jag? - vad finns det för olika vägar att gå? - vilken väg 
vill jag gå? Elevens behov och förutsättningar sätts i fokus vilket också vägledningen ska 
utgå ifrån, den ska också anpassas därefter för att på bästa sätt stötta eleven i dennes 
valprocess. Detta kan göras genom individuella samtal och gruppvägledning (Skolverket, 
2013, s. 11-12).       
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2.4 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGENS ORGANISATION  
I rapporten Framtidsval och arbetsliv (2013) framgår det hur olika kommunerna runt om i 
Sverige har valt att organisera sin verksamhet inom studie- och yrkesvägledning. Här 
beskrivs bland annat hur besluten om mål och riktlinjer fattas på olika nivåer inom 
kommunen, vilket i sin tur leder till skillnader i kvalitén hur studie- och 
yrkesvägledningen organiseras och genomförs. I huvudsak kan man tala om två former av 
organisationer, samlad vägledning eller direkt anställd av rektor. Med samlad vägledning 
innebär det att vägledaren är anställd i en gemensam organisation med egen chef inom 
kommunen, medan i den andra formen är den enskilde vägledaren direkt anställd av en 
eller flera skolor och har då rektor som sin chef. Den vanligaste förekommande formen är 
fortfarande att vägledaren är direkt anställd av rektor trots att den samlade vägledningen 
har blivit en allt mer populär modell de senaste åren. Det som ses som fördelar med den 
samlade vägledningen är exempelvis att vägledarens arbetsuppgifter blir mer renodlade 
och mycket av de administrativa uppgifterna skalas bort och att förutsättningarna för 
tillgång på likvärdig vägledning stärks. Det som kan vara en nackdel är att den anställde 
kan uppleva ett utanförskap när denne tillhör en annan organisation än sina kollegor ute på 
själva arbetsplatsen och att närheten med elever kan försämras. En fördel för de vägledare 
som är direkt anställda av rektor är att direktiven med att studie- och yrkesvägledningen är 
hela skolans ansvar får en större genomslagskraft och att rektor är tydlig med att det inte 
“bara” är vägledarens arbetsuppgifter. Däremot kan det ses som en nackdel att den 
enskilde vägledaren kan bli “ensam” i sitt uppdrag på en mindre skola och att man går 
miste om det kollegiala lärandet (Framtidsval och arbetsliv-  exempel från kommuners 
studie- och yrkesvägledning, Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). 
  
I rapporten Redovisning av regeringsuppdraget (2014) kan man läsa att en av 
grundförutsättningarna för att implementera studie- och yrkesvägledning i skolan är att 
huvudmän och rektorer aktivt prioriterar verksamheten. Både ett bra ledarskap och en bra 
organisation har betydelse. Genom att stärka vägledningen hoppas Skolverket att 
programbyten och avhopp minskar och att eleverna kommer kunna göra väl underbyggda 
val. Men att nå beslutsfattare och rektorer som ansvarar för att organisera verksamheten är 
inte en lätt uppgift anser Skolverket. Att skapa förståelse och kunskap om vad studie- och 
yrkesvägledning är och kan bidra med är viktigt. Vidare menar Skolverket i sin rapport att 
det finns en stor okunskap om vad studie- och yrkesvägledning är. Av en del uppfattas 
uppdraget som ett område som endast tillhör vägledaren och inte hela skolan, vilket också 
en del vägledare gör, när det i själva verket är både studie- och yrkesvägledaren, läraren 
och rektorns ansvarsområde. I och med detta är det mycket angeläget att dessa 
professioner samarbetar om uppdraget. För att studie- och yrkesvägledningen ska bli hela 
skolans ansvar måste skolledare och politiker ta sitt ansvar att prioritera och organisera 
verksamheten. Politikerna måste se till att både skolan och den enskilde studie- och 
yrkesvägledaren ges möjligheter att utföra sitt uppdrag och att fördelningen av de olika 
ansvaren/uppgifterna på ett tydligt sätt är kopplat till varje enskild profession. Vidare 
framgår det också i rapporten att studie- och yrkesvägledningen är en lågt prioriterad 
verksamhet och att det därför med hjälp av Skolverket måste skapas en bättre förståelse 
hos skolledningen och lärarna (Skolverket - Redovisning av regeringsuppdraget, 2014). 
 
Uppsala kommun gjorde under våren 2016 en kartläggning av studie- och 
yrkesvägledningens organisation. Vägledarna i kommunen arbetade då under en samlad 
vägledningsorganisation med en enhetschef som ansvarade för tjänstefördelning och 
personalfrågor. Den dagliga ledningen av studie- och yrkesvägledarna på grund- och 
gymnasieskolor ansvarade rektorerna för. I kartläggningen framkom det tydligt att dessa 
dubbla ledarroller skapade en otydlighet för studie- och yrkesvägledningens uppdrag. 
Dessutom ansåg man att den nuvarande organisationen försvårade för rektorerna att 
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bedriva arbetet med studie- och yrkesvägledning i skolorna. Istället föreslog 
utbildningsnämnden att skolans rektorer skulle överta det fulla chefskapet för varje 
enskild vägledare och att man skulle återgå till den tidigare organisationsformen 
(Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning, 2016). 

2.5 ANDRAS FÖRVÄNTNING AV UPPDRAGET  
Arenrot-Hjälte och Johansson (2013) skriver i sitt examensarbete Vägledare tenderar att 
bli väldigt neutrala om de motstridiga förväntningar som ställs på studie- och 
yrkesvägledaren. Deras studie vittnar om att rektorerna brister i sin kunskap om vad 
studie- och yrkesvägledarens yrkesroll och uppdrag faktiskt handlar om. Författarna 
menar att anledningarna till detta kan vara att yrkesrollen i sig är otydlig utifrån rådande 
styrdokument, och att rektor inte är tillräckligt insatta i de mål som är utarbetade för 
studie- och yrkesvägledningen inom deras verksamhet. Dessutom visar de intervjuer som 
gjorts med rektorer i denna studie på att ingen har fått någon utbildning i området studie- 
och yrkesvägledning under sin tid på rektorsutbildningen. Att hålla sig uppdaterad i mål 
och styrdokument gällande studie- och yrkesvägledningsområdet är något som uttalat inte 
prioriteras av vissa intervjuade och ingen skola har heller några nedskrivna mål för denna 
verksamhet. Förväntningarna från rektorerna över vad vägledarna ska arbeta med är 
många och skiljer sig åt. Något som dock alla rektorer var överens om var att vägledaren 
skulle vara en slags specialist gällande innehållet i styrdokumenten och uppdaterade i de 
förändringar som sker inom utbildningsväsendet. Studien visade att det personliga 
vägledningssamtalet trots allt är den viktigaste arbetsuppgiften enligt alla de intervjuade 
rektorerna. Att vara en stöttande person för elever med problem, ge information och att 
hjälpa elever med att kunna genomföra väl underbyggda val är av stor vikt. 
Klassrumsinformationer och att ”nätverka” med andra skolformer är också av betydelse då 
man strävar efter att övergångarna mellan olika skolformer ska kunna genomföras så 
smidigt som möjligt för eleverna. Den kritik som framfördes av rektorerna mot vägledarna 
handlade om att de behövde uppdatera och vidareutveckla sin yrkesroll för att lyckas 
matcha utvecklingen i samhället (Arenrot-Hjälte & Johansson, 2013). 
                     
I examensarbetet, Studie- och yrkesvägledning vid de fristående skolorna, beskriver 
Lundkvist och Ventorp (2009) att studie- och yrkesvägledarnas arbetsuppgifter varierar en 
hel del utifrån rektor eller chef. De arbetsuppgifter som vägledarna ansvarade över var 
enligt rektorerna; att delta på föräldramöten, ge information, förberedelser inför mässor, 
ansvara för praktik, frågor gällande studier från vårdnadshavare, hålla vägledningssamtal 
och att finnas till som ett stöd för eleverna. Alla vägledare i studien arbetade också med 
administrativa uppgifter vilket enligt många av rektorerna var ett måste för att kunna fylla 
ut tjänsterna men även för att kunna fungera som en resurs till rektorn i dennes arbete. En 
av de intervjuade rektorerna uttrycker att då hen inte har någon biträdande rektor anställd 
är det betydelsefullt att vägledaren sköter administrativa uppgifter och ansvarar för 
marknadsföring av skolan. Något som alla rektorer i studien poängterade var att den 
personliga lämpligheten hos den som skulle anställas som studie- och yrkesvägledare 
vägde tyngre än om personen hade relevant utbildning. Att kunna bemöta olika sorters 
elever och förstå deras behov ansågs som viktiga kompetenser. Endast hälften av skolorna 
i studien hade utbildade studie- och yrkesvägledare och rektorerna som inte hade det 
uppgav att i och med det nya lagförslaget så kände de en press på att behöva göra det i 
framtiden (Lundkvist & Ventorp, 2009).    
 
WSP (2008) har i Värmland utfört en kartläggning av studie- och yrkesvägledningen i 
regionen. Studien visade att det fanns stor okunskap hos skolledare, skolpersonal och 
politiker om vilken kompetens vägledarna hade och vad själva uppdraget innefattade. De 
vägledare som medverkade i studien menade att deras specialistkompetens var 
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vägledningssamtal. Eftersom okunskapen är stor kring deras kompetenser tror vägledarna 
själva att de ofta kan bli tilldelade arbetsuppgifter av mindre kvalificerade karaktärer och 
som inte ingår i deras uppdrag såsom exempelvis administrativa uppgifter. Att utveckla 
samarbetet med näringslivet och skolpersonalen samt informera och samtala om 
utbildningar och arbetsliv ansågs som huvuduppgifterna i deras arbete. Större delen av de 
som deltagit i studien menade också att det saknades en tydlig arbetsbeskrivning kring 
vilka deras faktiska arbetsuppgifter var. Endast 12 % uppgav att de hade en beskrivning 
och många av dem hade dessutom själva skapat den. Att verka som en neutral vägledare 
ansågs viktigt hos de tillfrågade. Men anmärkningsvärt många vägledare vittnade ändå om 
att de delvis ansvarade för marknadsföringen av sin egen skola vilket gav dubbla budskap. 
Resultatet av kartläggningen som WSP genomförde visade genomgående på att det fanns 
stora brister i uppdraget vilket kunde bero på att arbetsbeskrivningar saknades i 
verksamhetsplanerna (WSP-Kartläggning studie- och yrkesvägledning i Värmland i 
Studie– och yrkesvägledarens uppdrag ur olika perspektiv, 2012).  

2.6 STUDIE OCH YRKESVÄGLEDNING I FÖRÄNDRING 
I januari 2012 påbörjades ett projekt, med namnet Studie- och yrkesvägledning i 
förändring, med målet att öka kompetensen hos studie- och yrkesvägledare i Blekinge, 
Småland och Gotland. Projektets syfte var att både stärka och fördjupa kompetensen hos 
vägledarna på grund av den ständigt föränderliga arbetsmarknaden. Att kontinuerligt hålla 
sig uppdaterade och förmedla en aktuell bild över utbildningar, regler och yrkesroller är 
ett stort ansvar och som ibland kunde upplevas svårt. Målet med projektet var också att 
vägledarna skulle få ökade kunskaper om både den regionala och europeiska 
arbetsmarknaden (Region Gotland, 2014. ESF-projektet SYV i förändring, 2013). Sweco 
utförde en slutrapport på projektet där det bland annat framkom att studie- och 
yrkesvägledare länge hade befunnit sig “utanför” den övriga skolverksamheten. På grund 
av nedskärningar och det otydliga uppdraget hade vägledarna som grupp blivit lägre 
prioriterade än den övriga verksamheten. Projektet påvisade en verksamhet, som i debatter 
om skolan, varit helt osynlig. Men som nu, till följd av projektet, tagit sin rätta plats. 
Swecos rapport påvisade att om studie- och yrkesvägledarna skulle kunna ta “sin” plats i 
skolan ställdes det höga krav på både huvudmän och rektorer. De måste först och främst ta 
sitt ansvar och skapa en plan över hur studie- och yrkesvägledningen skulle få en naturlig 
plats i skolan och hur den fortsatta utvecklingen skulle se ut (Studie- och yrkesvägledning 
i förändring, 2013, i Studie- och yrkesvägledarens förutsättningar att utföra sitt uppdrag, 
2014, Kompetens Kronoberg, 2014).      

2.7 VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN 
I de här kapitlet har vi valt att titta på vad olika stydokument säger om studie- och 
yrkesvägledningen i skolan. Då vår studie inriktar sig mot gymnasieskolan har vi valt att 
endast titta på de styrdokument som gäller denna skolform. När de gäller de allmänna 
råden för studie- och yrkesvägledning så är syftet med dessa att de ska fungera som ett 
stöd då man ska genomföra och planera en studie- och yrkesvägledning som är likvärdig 
och av hög kvalitét.  

2.7.1 SKOLLAGEN (2010:800) 
Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolans verksamhet, hur den ska 
styras och dess övergripande mål. Den är stiftad av riksdagen och här regleras rättigheter 
och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns det även 
beskrivet vilka krav som ställs på huvudmannen och vilket ansvar som åligger rektor 
(Skolverket, 2017).     
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Skollagen (2010:800)  
2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning  
 
Studie- och yrkesvägledning 
 
Tillgång  
29 § Elever i alla skolformer utom förskola och förskoleklassen ska ha tillgång till 
personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida 
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en 
utbildning ska ha tillgång till vägledning.   
Behörighet 
30 § För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska den 
sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet. 
 
Den som inte uppfyller kravet enligt första stycket får anställas för studie- och 
yrkesvägledning för högst ett år i sänder (Skollagen, 2010:800) 

2.7.2 DE ALLMÄNNA RÅDEN 
De allmänna råden vänder sig till huvudmän, rektorer och övrig skolpersonal i arbetet med 
studie- och yrkesvägledning inom skolväsendet och är framtagna av Skolverket. Till grund 
för Skolverkets allmänna råd finns en rad olika bestämmelser som grundar sig i skollagen 
(2010:800), läroplanerna och förordningar. De allmänna råden poängterar att 
vägledningssamtal, undervisning och information tillsammans ska utgöra ett stöd för 
elevernas val av yrken och framtida studier. De allmänna råden är uppdelade i fem olika 
avsnitt och vi kommer nedan att ge en beskrivning av dessa (Skolverkets allmänna råd – 
Arbete med studie- och yrkesvägledning, 2013). 
 
 
 
     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Skolans studie- och yrkesvägledning kan genom undervisning, vägledningssamtal och 
informationsinsatser tillgodose elevernas behov av vägledning.  
  
Huvudmannen inom skolväsendet ska enligt skollagen återkommande planera, följa upp 
och utveckla verksamheten. Huvudman och rektor bör prioritera och organisera 
verksamheten så att kvalitén på studie- och yrkesvägledningen är god. För att eleverna ska 
få information och vägledning inför framtida val finns i läroplanerna tydligt påpekat att 
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rekorn bär ansvaret för att organisera detta. I skollagspropositionen (Prop. 2009/10:165, 
sid. 278) menar man att det finns ett gemnsamt ansvar för studie- och yrkesvägledningen 
som delas av skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärare. I gymnasieskolans 
läroplan finns beskrivet att rektor har ansvaret att ta fram en tydlig arbetsfördelning om 
hur studie- och yrkesvägledning ska genomföras på skolan. Där ska även framgå vem som 
ansvarar för vad. För att bilda en helhelt och en rödtråd för eleverna är det viktigt att det 
finns en genomtänkt planering för hur information, undervisning och vägledningssamtal 
ska utföras (Allmänna råden, 2013, s.16-19).      
 
För att få anställas som studie- och yrkesvägledare utan en tidsbegränsning, måste 
personen kunna påvisa en utbildning som vilar på vetenskaplig och beprövad grund. 
Personal som arbetar med studie- och yrkesvägledning måste besitta kompetens inom 
exempelvis utbildningssystem, arbetsmarknad och olika yrken. Vidare krävs också att 
personalen har kunskaper och färdigheter inom samtalsmetodik och metoder för 
beslutsprocesser. Kompetensutveckling är ett viktigt område för de som arbetar inom 
studie- och yrkesvägledningen då de ständigt måste hålla sig uppdaterade. Enligt 
läroplanerna ska studie- och yrkesvägledaren även agera som ett stöd för övriga 
personalen inom skolan när det gäller arbetet med studie- och yrkesvägledning (Allmänna 
råden, 2013, s.21-24).      
 
Att samverka med arbetslivet ses som mycket betydelsefullt och det är viktigt för att 
elever ska kunna tillgodogöra sig erfarenheter och kunskaper inför framtida utbildnings- 
och yrkesval. När det gäller processen i att förstå sig själv, att utveckla sin självkännedom, 
är det av stor vikt att all skolpersonal förstår att de påverkar elevens självuppfattning och 
självbild. För att öka elevernas självkännedom kan både studie- och yrkesvägledare och 
lärare utföra olika aktiviteter och övningar. Rektor bör även se till att planera sin 
verksamhet så att det finns möjlighet för samverkan mellan lärare och studie- och 
yrkesvägledare. Detta eftersom elevernas kommande studie- och yrkesval kan kopplas 
ihop med vissa delar av de centrala innehållen i både ämnes- och kursplaner (Allmänna 
råden, 2013, s.26-30).  
 
Enligt skollagen har alla kommuner en skyldighet att se till att medborgarna kan ta del av 
saklig och aktuell information då det gäller utbildningsmöjligheter. Eleverna måste få 
kunskaper i att söka, kritiskt granska och värdera den information de hittar när det handlar 
om utbildningar och arbetsliv. Skolan bör sträva efter att alla elever ska känna till 
utbildningssystemet i Sverige men även i andra länder. För att ge elever information som 
inte styrs av särintressen måste studie- och yrkesvägledningen vara opartisk. Inom 
gymnasieskolan är det av stor vikt att eleverna med hjälp av sina erfarenheter och aktuell 
information kan ta ställning till vidare studieinriktningar och yrkesval. Studie- och 
yrkesvägledaren bör också upplysa elever som önskar avbryta sina studier i förtid om 
vilka konsekvenser det kan medföra inför framtida jobbmöjligheter eller mot fortsatta 
studier (Allmänna råden, 2013, s.32-34).   
 
Skolan har ett uttalat ansvar i att genom särskilda strukturerade vägledningssamtal stötta 
elever i sina studie- och yrkesvalsprocesser för att de ska kunna göra väl underbyggda val. 
För att möta elevens specifika behov måste vägledaren besitta kunskaper i både 
vägledningsteorier och samtalsmetodik. Studie- och yrkesvägledaren arbetar ofta utifrån 
en vägledningsmodell där problemsituationen utreds och klargörs. Genom att utmana 
eleven i dennes tankar om framtiden och olika yrken så kan vägledaren vidga elevens 
perspektiv så att denne “ser” mer än tidigare. En individuell studieplan ska enligt 
skollagen upprättas i dialog tillsammans med alla elever i gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen (Allmänna råden, 2013, s.35-37).      
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

För att få en bättre förståelse och underlätta vårt analysarbete har vi tagit hjälp av tre olika 
toerier; NICE-modellen, Cedefop och NCDA. Dessa teorier kan snarare ses som modeller 
vars uppgifter är att beskriva bland annat studie- och yrkesvägledarens profession, 
kompetens och arbetsuppgifter. Vi anser att modellerna kan fungera som ett stöd i de 
arbetsuppgifter som en studie- och yrkesvägledare ska utföra, dock vill vi förtydliga att 
dessa modeller inte kan ses som vedertagna ”facit”. I vårt analysarbete kommer vi ändå att  
ta hjälp av modellerna då vi vill få en bekräftelse över de arbetsuppgifter som en studie- 
och yrkesvägledare faktiskt förväntas utföra.    

3.1 NICE-MODELLEN (The network for innovation in career 
guidance and counselling in Europe) 
Inom EU diskuteras vägledarens profession, dess innehåll och vilka arbetsuppgifter som 
ingår. Ett nätverk som består av universitet i Europa där man utbildar vägledare, även 
kallat NICE, har utarbetat ett förslag där man beskriver vägledningens olika roller. Syftet 
med denna modell är att tydliggöra vägledarnas kompetenser och profession. Dessutom 
kan modellen bidra till att klargöra de olika arbetsuppgifter och roller som vägledarna kan 
utföra. Denna modell kan beskrivas i en form utav en blomma där centrum i blomman står 
för det professionella förhållningssättet(CGC) som en vägledare ska besitta. Det innefattar 
etiska riktlinjer, ett kritiskt förhållningssätt, livslångt lärande och förmågan att reflektera 
över sin egen yrkesroll. Modellen kan användas för kartläggning och analys av 
vägledningen både i själva organisationen men också innehållsmässigt. 
Kompetensbeskrivningarna i modellen kan även vara till god hjälp för att tydliggöra och 
analysera både svaga och starka punkter i arbetet med vägledning. Dock finns det en risk i 
att många vägledare ser vägledningssamtalet som den huvudsakliga arbetsuppgiften då det 
i självaverket är en väldigt mångfasetterad verksamhet vilket också tydliggörs i NICE-
modellen.     
 

 
Figur 2. Studie- och yrkesvägledarens profession enligt NICE-modellen 
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Det finns fem olika områden som man anser utgör grunden i professionen och dessa är 
följande:  
 
Career Counselling (Karriärvägledning):  
Vägledning i snäv bemärkelse – den personliga vägledningen som studie- och 
yrkevägledaren ger i form av vägledningssamtal både enskilt och i grupp. Vägledaren ska 
stötta den sökande i valprocessen och utgå ifrån dennes behov och förutsättningar. Den 
planerade studie- och yrkesvägledningen ska vila på veteskaplig grund och utföras på ett 
professionellt sätt. De vägledningsmodeller som används har sin grund i olika karriär- och 
vägledningsteorier vilka i sin tur grundas på forskningsdiciplinerna pedagogik, sociologi 
och psykologi.  
 
Career Education (Karriärundervisning)  
Vägledning i vid bemärkelse – innebär alla aktivitet som bidrar till att ge den sökande 
färdigheter och kunskaper för att lyckas ta beslut om sin framtida karriär. Det kan till 
exempel vara undervisning om hur arbetslivet fungerar, studiebesök, praktik och 
information om utbildningar och yrken. Det innefatar även gruppaktiviteter och 
undervisning för den sökande ska kunna utveckla sin självkännedom.  

    
Career Information and Assesment (Karriräinformation och  kartläggning)  
Information och kartläggning – innebär att vägledaren ska stötta den sökande och att göra 
en kartläggning av dennes behov för att sedan kunna koppla ihop detta med information 
om olika möjligheter och krav.  

 
Programme and Service Management (Styrning och administration)  
Verksamhetsstyrning och utveckling – innebär rollfördelning, kvalitetssäkring och 
utvärdering av verksamheten.    

  
Social Systems Interventions and Development (Systemutveckling och systemförändring)  
Systemutvecklare och systemförändrare – innebär att vägledaren arbetar som en 
förändringsagent. Vägledaren ska stötta den sökande genom att påvisa felaktiga beslut, 
systemfel och agera som den sökandes advokat. Vidare ska vägledaren nätverka och 
upprätta samarbeten med olika arbetsgivare, beslutsfattare och lärosäten. (Lovén, 2015, 
kap. 2, Skolverkets allmänna råd och kommentarer, 2013)   

3.2 CEDEFOP-MODELLEN 
EU:s organ för yrkesutbildning (Cedefop,) där vägledning ingår, har utarbetat en 
kompetensbeskrivning av vägledarnas arbetsuppgifter. Cedefop delar in kompetenserna i 
tre olika nivåer: grundläggande, klient-relaterade och stödjande kompetenser. I de 
grundläggande kompetenserna finns många likheter med NICE-modellens beskrivning av 
professionsdelen. De grundläggande kompetenser som Cedefop beskriver att vägledaren 
ska besitta är färdigheter, förmågor och kunskaper inom den profesionella verksamheten 
och kännedom om individers olikheter. Vidare ska vägledaren kunna tillämpa 
karriärteorier och forskning, vara medveten om de etiska riktlinjerna och ha färdigheter i 
kommunikationsteknologi (Lovén, 2015, Cedefop, 2017). 
 
De klientrelaterade kompetenserna som Cedefop beskriver och som riktar sig mot de 
vägledningssökande påminner också om NICE men är här mer detaljerade: 
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Figur 3. Klientrelaterade kompetenser enligt Cedefop (Cedefop 2009 i Lovén 2015)  
 
De stödjande kompetenserna som också är knytna till den professionella yrkesrollen 
handlar om att vägledare ska kunna hantera informationsmaterial, nätverka, skapa 
strategier för karriärutveckling, samverka med andra uppdragsgivare och att vilja utveckla 
och fortbilda sig själva (Lovén, 2015).  

3.3 NCDA (National Career Development Association) 
Kompetensbeskrivningar för studie- och yrkesvägledare har också utarbetats inom 
vägledningsorganisationer i USA och Kanada. För att få arbeta som professionell 
vägledare menar NCDA att man måste kunna påvisa kunskaper och förmågor inom elva 
olika områden. Vägledaren ska bland annat kunna påvisa teoretiska kunskaper för att få 
bedriva professionell vägledning, kunskaper om hur individer och grupprocesser fungerar 
och kunskaper om hur man söker, bedriver och tar del av forskning. Vägledaren ska 
dessutom kunna bedriva vägledning både enskilt och i grupp och vara medveten om de 
etiska riktlinjerna och den juridiska praxis som råder kring karriärvägledning. Dessa elva 
områden beskrivs mer omfattande och detaljerade i Career Counseling Competencies 
(2009) på NCDAs hemsida. Lovén (2015) menar att denna modell kan fungera mer som 
en ren checklista för både vägledare och utbildningssamordnare inom vägledningsområdet 
(Career Counseling Competencies, 2009. Lovén, 2015).  
 

4 METOD  

I detta kapitel förklarar vi vilken forskningsmetod vi använt oss av och hur vi gjort våra 
urval. Vi beskriver också hur vi gått till väga då vi samlat in och sedan bearbetat data. 
Vidare tar vi upp studiens trovärdighet och hur vi beaktat de etiska huvudkraven.  
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4.1 VAL AV METOD  
I vår empiriska undersökning har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med 
semi-strukturerade intervjuer. Anledning till detta är att få fram en mer detaljerad och 
djupgående information från ett mindre antal individers upplevelser och erfarenheter kring 
de frågor vi söker svar på. I denna metod ses även forskaren själv som ett viktigt redskap i 
arbetet med att både samla in och tolka empirin. Kvalitativa studier utgår från att 
verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte finns en absolut 
och objektiv sanning.  (Ahrne, 2011).Vi tänker använda oss av personliga intervjuer vilket 
innebär att det endast medverkar en forskare och en respondent vid intervjutillfället. 
Fördelarna med denna form är att det kan vara lättare att komma överens om en passande 
intervjutid, de uppfattningar och synpunkter som kommer fram härstammar från endast en 
källa och det kan vara lättare att transkribera intervjun eftersom man då inte behöver skilja 
flera personers röster åt (Denscombe, 2013). De risker vi kan se med personliga intervjuer 
är att vår egna förförståelse dels kan påverka de frågor vi ställer och hur vi tolkar svaren. 
Dessutom kan vi se en risk i att vi inte ställer vissa följfrågor då vi ”tror” oss redan veta 
svaret.     

4.2 URVAL OCH URVALSGRUPP  
I vår studie har vi utgått från en urvalsteknik som kallas för icke- sannolikhetsurval och 
enligt Denscombe (2009) kännetecknas den av att de medverkade har en särskild position 
eller unik inblick i det fenomen som ska studeras. De krav vi hade på de tilltänkta 
respondenterna var att studie- och yrkesvägledarna skulle inneha en studie- och 
yrkesvägledarexamen, vara tillsvidareanställda och arbeta inom den kommunala 
gymnasieskolan. För de rektorer och enhetschefer som tillfrågades hade vi som krav att de 
skulle arbeta inom den kommunala gymnasieskolan eller att den skolformen skulle finnas 
i den samlade vägledningsorganisationen. Urvalet av de medverkande skedde genom att vi 
skickade ut ett missivbrev via mail till alla rektorer och alla studie- och yrkesvägledare på 
de gymnasiala skolorna i två kommuner. När det gällde enhetschefer ställde vi förfrågan 
på samma vis men i tre andra kommuner. Vi har inte tagit någon hänsyn till 
respondenternas ålder, kön eller etnicitet eftersom slumpen har fått avgöra vilka (av de 
som tackade ja) som medverkade i vår studie. Vi är medvetna om att det finns en risk i att 
de personer som valt att tacka ja gör det på grund av att de är intresserade och insatta i 
ämnet, detta styrks även av Denscombe (2009). De geografiska platser vi använt oss av 
har vi valt genom ett bekvämlighetsurval, ett urval som grundar sig i forskarens egen 
bekvämlighet. Anledningen till detta var att det föll sig lämpligare och mindre 
tidskrävande att utföra intervjuerna i områden inte allt för långt bort från där vi själva var 
bosatta. Vi ansåg även att geografiskt läge inte skulle påverka utfallet i det vi ansåg att 
undersöka (Denscombe, 2009). 

4.3 DATAINSAMLING  
Vi började med att leta litteratur inom ämnet och tog hjälp av Högskolebiblioteket i Gävle. 
Mycket av vårt material hittade vi genom internet på sidor som exempelvis Skolverket och 
Regeringen. Vi fann även examensarbeten inom samma områden där vi kunde hitta 
relevant referenslitteratur som vi sedan nyttjade oss av. Genom att sätta oss in i vårt 
material skapade vi oss en bättre förförståelse för det vi ville undersöka. Arbetet med att 
söka och kritiskt granska olika typer av litteratur har varit tidskrävande. 
 
Vi bestämde oss för att genomföra tre provintervjuer innan vi kontaktade våra tilltänkta 
respondenter. Genom att söka upp en rektor och två studie- och yrkesvägledare som fanns 
i vårt eget kontaktnät hittade vi lämpliga testpersoner som var villiga att ställa upp trots 
kort varsel. Detta för att kunna upptäcka eventuella brister i vår intervjuguide och för att få 
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respons på vårt tillvägagångssätt. Vi ville också försäkra oss om att ljudupptagningen 
skulle fungera korrekt och att det vi spelade in kunde lyssnas av utan problem. Under 
dessa intervjuer framkom det att vissa frågor som vi hade inte fullgjorde sitt syfte utifrån 
det vi ville undersöka. Därefter granskade vi kritiskt våra frågor ytterligare och 
genomförde vissa justeringar. Vi utformade vår intervjuguide genom att börja med lite 
lättare typer av frågor som exempelvis att de intervjuade skulle berätta om sin 
utbildningsbakgrund och nuvarande anställning för att sedan komma in på de områden 
som mer berörde det specifika ämnet. Denscombe (2009) menar att det är viktigt att de 
första frågorna vid ett intervjutillfälle är anpassade så att de intervjuade känner sig 
avslappnade och väl till mods.  

Efter detta skickade vi ut ett missivbrev till de tilltänkta responenterna med information 
om vilka vi var, syftet med vår studie, vad vi ville undersöka och att vi följde de etiska 
riktlinjerna. Totalt skickade vi ut 25 brev och erhöll 19 svar. Av dessa 19 tackade sex 
stycken nej till att medverka. Så avslutningsvis fick vi svar av fyra stycken rektorer, sju 
studie- och yrkesvägledare och två enhetschefer som tackade ja till att medverka i vår 
studie. Av de som tackade ja drog vi sedan lott för att välja ut våra respondenter. Slumpen 
föll sig också så att ingen av de utvalda heller arbetade på samma skola. 

4.4 GENOMFÖRANDE OCH BEARBETNING  
Vi har i vår studie intervjuat två stycken studie- och yrkesvägledare,en rektor och en 
verksamhetschef där alla har varit verksamma inom gymnasieskolan. Genom att 
intervjuva dessa personer hoppades vi på att kunna få en ökad förståelse för vilka 
förväntningar de ställde på studie- och yrkesvägledaren men också hur de tolkade 
uppdraget.  
 
Först kontaktade vi våra utvalda respondenter via telefon där vi bestämde plats och tid för 
att kunna utföra intervjuerna. Alla valde att få göra intervjuerna på sina arbetsplatser. Vid 
det tillfället ställdes också frågan om de önskade att i förväg få frågorna skickade till sig 
men ingen av dem såg något behov av detta. Arbetet delade vi upp genom att intervjua två 
respondenter var men självklart utifrån samma intervjuguide och efter samtycke från 
respondenterna spelade vi också in alla intervjuer. Vi använde oss av semistrukturerade 
intervjuer vilket resulterade i ett mer naturligt samtal och gav respondenterna möjligheter 
att berätta mer utförligt kring de olika frågeområdena. Denna intervjuform möjliggjorde 
också att vi kunde ställa följdfrågor och på så sätt kunna få en djupare och tydligare bild 
av det som respondenterna berättade. Varje intervju tog ungefär en timma och alla 
intervjuer spelades in med diktafon. Under tiden gjorde vi mindre anteckningar när vi 
reagerade på exempelvis kroppsspråk eller om det var något vi ville få tydligare svar på. 
Vi ansåg att inspelningarna skulle hjälpa oss under tiden vi intervjuade för att kunna 
”lyssna in” på ett bättre sätt och i att kunna vara mer alerta på att ”läsa mellan raderna”. 
Att söka efter den underliggande logiken och att var uppmärksam på oärliga svar är något 
som är betydelsefullt under intervjutillfället enligt Denscombe (2009). Att transkribera 
intervjuerna tog mycket tid, ungefär fyra timmar per intervju och vi valde att redovisa 
varje intervju var för sig. De citat som vi har valt att redovisa i vår studie har återgetts så 
ordagrant vi har kunnat och vi har också varit noga med att inte lyfta dem ur sina 
sammanhang. En del av det som framkom i våra intervjuer valde vi att inte redovisa i 
resultatet då vi tyckte att den informationen inte kunde kopplas till våra frågeställningar. 
Resultatet av våra intervjuer har vi sedan kopplat till de teoretiska modeller vi valt och till 
relevant forskning. 

4.5 RELIABILITET OCH VALIDITET    
Malterud (1998) menar att kvalitativa studiers reliabilitet (pålitlighet) och validitet 
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(trovärdighet) delvis måste värderas på ett annorlunda sätt jämfört med kvantitativa 
studier. Detta eftersom man inte kan skatta tillförlitligheten med siffror i de kvalitativa 
studierna. Varje kvalitativ studie är unik och som forskare/författare går det därför inte att 
definiera generaliserbarheten (det går inte att dra allmänna slutsatser) utan istället påvisas 
hur data samlats in och vilka fynd som gjorts längst vägen. Sedan är det upp till läsaren 
själv att avgöra generaliserbarheten. Enligt Malterud (1998) finns det inga tydliga kriterier 
för hur man kan uppnå hög validitet och reliabilitet. Några punkter som han ändå nämner 
som viktiga är; hur forskaren använt sin förförståelse, datainsamling beskriven i detalj, hur 
deltagarna valts ut och kvalitén på teknisk utrustning.  

Samtliga personer vi intervjuade kändes både motiverade och engagerade. Vi har efter 
noggranna förberedelser utfört våra intervjuer och vår upplevelse är att de medverkande 
har talat sanning och inte hållit inne med viktig information. Vi har i våra intervjuer och 
analyser försökt att förhålla oss objektiva och fria från värderingar.     
 

4.6 ETISKA RIKTLINJER  
I våra intervjuer kommer vi att utgå ifrån de fyra forskningsetiska huvudkraven som är 
fastställda av Vetenskapsrådet (2002). På följande sätt har vi beaktat detta:  
Genom att vi informerade respondenterna om studiens syfte, både muntligt och skriftligt, 
och vilken roll denna skulle ha i studien uppfyllde vi informationskravet. Vidare 
informerades respondenterna om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade 
rätt att avbryta sin medverkan. På så sätt uppfylldes också samtyckeskravet då det handlar 
om att deltagaren själv har rätt att bestämma om sin medverkan i studien. Våra 
respondenter gav ett samtycke vid tre tillfällen då de dels tackade Ja till intervjun, då de 
kom till den intervjutid vi avtalat och att de slutförde intervjun. Konfidentialitetskravet har 
vi uppfyll på så vis att vi på flera sätt säkrat intervjupersonernas identitet. Vi är de enda 
personerna som känner till respondenternas identitet, i resultatdelen har vi tilldelat dem 
fiktiva namn och de kommuner som ingår i studien har inte namngetts. Anteckningar som 
gjordes under intervjun och de inspelade materialet har förvarats på säkra ställen. Sist men 
inte minst har vi uppfyllt Nyttjandekravet genom att endast använda det insamlade 
materialet till att uppfylla studiens syfte (Denscombe, 2013. Kvale, Brinkman, 2009. 
Lidström, 2009).     
 
 

5 RESULTAT  

I detta kapielt har vi valt att börja med en presentation av respondenterna och den 
verksamhet de arbetar i. Vi vill med detta förtydliga vad som kan ha påverkat deras 
förväntningar på studie- och yrkesvägledaruppdraget. Vi vill även klargöra att ingen av de 
medverkande arbetar på samma arbetsplats. Vi vill också förklara att vi blandar begreppen 
studie- och yrkesvägledare och Syv vilka har samma betydelse. Genom att ge 
respondenterna fiktiva namn följer vi de etiska riklinjerna gällande konfidentialitetskravet. 
Resultatet kommer vi presentera uitfrån studiens syfte och de frågeställningar vi ställt, 
dock har vi valt att låta fråga tre; Vilka för- och nackdelar kan respondenterna se med 
respektive organisationsform? besvaras löpande i resultatdelen.  
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5.1 PRESENTATION AV RESPONDENTERNA   

• Lisa, Enhetschef för samlad vägledningsorganisation 
Arbetar som enhetschef över studie- och yrkesvägledare och delar av lärcentra i en mindre 
kommun. Lisa har arbetat som chef på heltid sedan januari 2016. Hon är utbildad studie- 
och yrkesvägledare i botten, gick ut utbildningen 1990. Hon har arbetat inom de flesta 
skolformer; grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen och dessutom i flera 
olika kommuner. Hon tycker själv att hon har en väldigt bred kunskap om studie- och 
yrkesvägledares kompetens.   

• Kajsa, SYV i samlad vägledningsorganisation   
Arbetar som studie- och yrkesvägledare på en kommunal gymnasieskola i en mindre 
kommun där hon ansvarar för 6 nationella program. Kajsa fick ut sin studie- och 
yrkesvägledarexamen 2007. Sedan dess har Kajsa arbetat inom grundskola, 
vuxenutbildning, infocenter och nu gymnasiet.   
 

• Maria, Rektor på gymnasieskola 
Arbetar sedan 1,5 år tillbaka som rektor på en gymnasieskola i en mellanstor kommun. 
Maria har arbetat inom utbildningsväsendet i över 30 år och under de senaste 10 åren har 
hon arbetat som rektor. Hon har en lång erfarenhet inom olika skolformer och har även 
arbetat med utvecklingsfrågor. 
 

• Ann, SYV på gymnasieskola 
Arbetar som studie- och yrkesvägledare på en kommunal gymnasieskola i en mellanstor 
kommun. Ann har arbetat som studie- och yrkesvägledare i två år, men har bara arbetat 
heltid under det senaste året. Hon är utbildad studie- och yrkesvägledare och tog examen 
2016. Ann har tidigare arbetat inom grundskolan men arbetar nu på gymnasieskolan. 

5.2  HUR UPPFATTAR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE SITT 
UPPDRAG? 

Anns beskrivning                                                                                                               
Ann har arbetat som studie- och yrkesvägledare i två år och tog sin examen från Umeå 
universitet 2016. Hon arbetar heltid som studie- och yrkesvägledare på en stor kommunal 
gymnasieskola sedan ett år tillbaka. Ann arbetar med rektor som chef och på frågan om 
för- och nackdelar med den typen av organisation har hon svårt att svara på grund av sin 
korta yrkeserfarenhet. De fördelar hon ändå kan se är att hon upplever att hon får mer 
utrymme av rektor till att utvecklas och lägga upp dagarna som hon vill. Nackdelar har 
hon svårt att hitta. På skolan finns ytterligare en heltidsanställd studie- och yrkesvägledare 
och Ann beskriver sitt uppdrag som stort då hon själv har ansvar för över 500 elever i mer 
än 20 olika klasser. Hon beskriver sitt arbete som ganska stressigt och upplever att hon 
ibland inte riktigt räcker till. Arbetsuppgifterna består till största delen av enskilda 
vägledningssamtal och administrativa sysslor, uppskattningsvis 60 %. Elevhälsoteam 
möten (EHT) och Elevuppföljningsmöten (EHM) upptar cirka 25 % medan övriga sysslor 
som exempelvis mässor och klassrumsinformationer upptar cirka 5 %. Ann berättar att 
hon hade önskat att det fanns mer tid för att arbeta i klasserna med olika teman som 
exempelvis studieteknik. Gruppvägledning är också något som står högt på önskelistan 
över aktiviteter som hon vill införa men som i dagsläget måste prioriteras bort på grund av 
tidsbrist. Det som hon ser som sin viktigaste arbetsuppgift är att fungera som en trygg 
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informationslänk mot framtiden och kunna erbjuda eleverna ett bollplank i deras 
funderingar kring både studier och arbetsliv. 

Ann berättar att hon tycker att vissa arbetsuppgifter som att medverka på alla dessa möten 
som EHT och EHM, ibland kan kännas som ”bortkastad tid”. 

Visst månar jag ju om EHT mötena men… ibland… ja… jag kan nog tycka att rätt ofta så 
sitter man på många möten som inte leder till något vettigt, man känner att man hade kunnat 
göra annat (Ann, studie- och yrkesvägledare). 

Ann menar att hon och hennes kollega gärna brukar bolla idéer tillsammans för att 
utveckla sitt arbete men att de ofta fastnar i att de är för få anställda syvare på skolan. 
Eftersom skolan växer hoppas de på att det kommer att anställas ytterligare en studie- och 
yrkesvägledare vilket skulle kunna underlätta för deras planer i att utveckla arbetet med 
studie- och yrkesvägledningen på skolan. 

När Ann anställdes så fick hon ingen konkret arbetsbeskrivning av sin rektor men hon 
berättar att det finns ett årshjul för studie- och yrkesvägledningsområdet. Där finns 
inarbetade rutiner som tidigare arbetats fram av hennes kollega och den tidigare syven och 
det fungerar som en typ av arbetsbeskrivning. Att arbeta efter en utförlig 
arbetsbeskrivning tror Ann skulle innebära mer nackdelar än fördelar då hon menar att det 
finns risk för att kreativiteten i arbetet skulle försvinna och att man skulle bli mer 
hämmad. På frågan om hon anser att hon utför sysslor ”utanför” sitt område så svarar hon 
bestämt nej och menar att det absolut inte skulle finnas tid för det. 

Under sin tid på utbildningen berättar Ann att hon fick träna mycket på samtalsmetodik 
vilket hon är glad över idag då hennes arbete till största delen handlar om det medan hon 
kan sakna kunskaper i de administrativa delarna. Hon beskriver å ena sidan att 
vägledningssamtalen är väldigt roliga och utmanande men de problem hon kan uppleva 
och som lätt kan uppstå är att hon ibland skulle vilja ”effektivisera” vägledningssamtalen. 
Många av eleverna har nästan identiska frågor och funderingar vilket gör att hon kan 
känna en stress över att hon får svara på samma frågor gång på gång. 

Jag känner mig väldigt trygg i ett samtal med samtalsmetodiken… så de är jag jätteglad att 
jag fått träna mycket på under min tid på utbildningen. Däremot kan jag tycka att de har 
missat viktiga delar som exempelvis hur man arbetar med studieplaner och så (Ann, studie-
och yrkesvägledare). 

Det är så många elever som vill ha skilda samtal och då kan det vara tre elever som pratar 
om samma sak. Då känner man att man kunnat slagit ihop de i en timme...men det går ju 
inte att veta innan...för alla elever är ju lika viktiga då de bokar in sig på samtal så klart 
(Ann, studie-och yrkesvägledare). 

Ann förklarar att just arbetet med allt de administrativa blev lite av en ”chock” då hon inte 
alls hade förväntat sig att det var så stor del av arbetet. Hon upplever också att det har varit 
det jobbigaste under hennes första yrkesverksamma år, att lära sig de administrativa 
delarna. Samtidigt poängterar hon den komplexitet som yrkesrollen brottas med att den 
skiljer sig åt mer eller mindre beroende på arbetsplats. 

Allt det här administrativa bakom det var något jag inte alls hade förväntat mig men det 
beror ju också på vart man jobbar någonstans så klart (Ann, studie- och yrkesvägledare). 
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Ytterligare ett problem i detta är att hon ibland också upplever att eleverna missar 
värdefull tid tillsammans med henne eftersom mycket av arbetstiden går åt till allt 
”pappersjobb”. 

Allt jag gör är ju elev relaterat och ibland är det ju akuta saker som jag måste fixa och då 
händer det ju att elever får vända i dörren... att jag ber dem komma tillbaka en annan dag 
men då kan det ju bli så att de inte hör av sig eller så och att jag missar den eleven (Ann, 
studie- och yrkesvägledare). 

Ann upplever att hennes rektor är väl insatt i vad hon gör och vad som förväntas av henne 
utifrån de styrdokument som finns. Hon tycker också att rektor förmedlar att studie- och 
yrkesvägledningen är ett viktigt område i skolan och att rektor är engagerad i arbetet kring 
detta. På frågan om Ann kan uppleva att det saknas kompetens bland övrig skolpersonal 
om hennes uppdrag svarar hon med en suck: 

Ja absolut, märker att vissa lärare inte vet vad jag gör för något, men på grundskolan där jag 
jobbade tidigare fick jag en gång en kommentar av en lärare med mer 10 års erfarenhet som 
sa; Men vad gör du hela året... då när du inte håller i praktiken då? (Ann, studie- och 
yrkesvägledare). 

Hon förklarar lite uppgivet att lärarna många gånger har för lite kunskap om vad en studie- 
och yrkesvägledare egentligen sysslar med och den kompetens som yrkesgruppen ändå 
besitter. Ann tycker att det är synd att lärarna inte tar till vara på hennes kompetenser 
bättre och arbetar mer ämnesövergripande. Trots det upplever hon ändå att hon alltid är 
”välkommen in” i klassrummen. 

Kajsas beskrivning                                                                                                                 
Kajsa har arbetat som studie- och yrkesvägledare i tio år. Hon tog sin examen från 
Stockholms Universitet 2006 och har därefter arbetat både på grundskolan, gymnasiet, IM, 
SFI och Jobbtorget. Hon har även arbetat under olika organisationer, det vill säga; hon har 
både haft rektor som chef och en enhetschef. Den nuvarande gymnasieskolan har hon 
arbetat heltid på sedan tre år tillbaka. Det är en stor skola där det arbetar sammanlagt fyra 
vägledare med heltidstjänster och hon ansvarar för sex olika nationella program. Kajsa 
arbetar under en samlad vägledningsorganisation, hon har alltså inte rektorn som chef. De 
fördelar Kajsa kan se med detta är dels att enhetschefen själv har SYV-utbildningen i 
botten och dessutom har arbetat många år i kommunen. Kajsa menar vidare att det gör att 
hen vet vad det handlar om och förstår att det blir toppar och dalar under året. Kajsa tror 
inte att en rektor har samma insikt då denne inte arbetat som SYV eller har utbildningen. 
Hon tror i så fall att rektorn måste vara ganska påläst i SYV-frågorna och intresserad för 
att verkligen förstå. Det som Kajsa också ser som en fördel är att studie- och 
yrkesvägledarna är tillsammans som en grupp, att de aldrig blir ensamma i sin profession. 
Hon menar att om man sitter på en grundskola kanske man inte har några syv-kollegor på 
skolan och tillhör man då inte en samlad vägledningsorganisation har man inga syv-
kollegor överhuvudtaget att bolla tankar och funderingar med. Kajsa berättar vidare att 
hon i nuläget har tre kollegor men att hon inte vet hur det skulle sett ut om hon haft 
rektorn som chef. Fler fördelar som Kajsa tar upp är att studie- och yrkesvägledarna i 
kommunen kan samarbeta så mycket de vill. De kan hjälpa varandra, dra fördelar av 
varandra och utbyta kunskaper. Om någon är sjuk, barnledig eller vabbar kan de stötta upp 
varandra; ”Ingen kan stoppa oss från att samarbeta” (Kajsa, Syv). Kajsa berättar också att 
de finns mer möjligheter till samarbeten med externa aktörer som exempelvis 
Arbetsförmedlingen(AF). Hon menar att om hon haft rektor som chef kanske denne inte 
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varit så intresserad av att betala hennes lön för att hon skulle hjälpa AF. Kajsas 
spekulation är att man som Syv blir mer insnävad på sin arbetsplats om man har rektor 
som chef. De nackdelar Kajsa kan se med att tillhöra den organisation hon gör är att hon 
inte tillhör något arbetslag och inte medverkar vid APT (arbetsplatsträff) på arbetsplatsen. 
Dessa möten sker istället tillsammans med de andra studie- och yrkesvägledarna i 
kommunen. Kajsa fortsätter: 

De positiva man får där missar man här med sina lärarkollegor och man får inte alla gånger 
vara med att påverka beslut i samma omfattning…alltså vad som händer här på gymnasiet. 
Och vi blir inte medräknade på samma sätt om man ska åka på en utbildningsdag 
någonstans hela gymnasiet, då är inte vi med där. Och då blir vi lite avsides eftersom vi inte 
är med i organisationen här på skolan. Vi är inte deras personal så de månar främst om sin 
egen personal. Det är lika om det blir arbetstoppar och stress så är det här vår arbetsmiljö 
men ändå inte. Om vi tex ska göra I-val… då ska ju det bli gjort… men då tänker inte dom 
på hur det passar oss i tiden utan för hur det passar för organisationen här, det är ju deras 
huvuduppgift. Dom ska ju måna om sin personal och arbetsplats och tycker att ”nu är det 
här lämpligt i tiden” men vi kanske har en väldigt hög arbetsbelastning just då. Så då synkar 
inte dom bitarna (Kajsa, Syv).   

 
En till nackdel som Kajsa nämner är möjligheten till att byta jobb, löneförhandling och 
vidareutveckling. Eftersom det är en liten kommun och alla vägledarna är anställda av 
samma chef har de inte samma chanser till detta. Kajsa berättar vidare att det också är 
svårt om man skulle vilja ha andra kollegor eller en annan chef. 
 

Det positiva är att man vet att man har sin plats i kommunen, man blir aldrig utan jobb, man 
har sin tjänst på 100%. Det är en säkerhet men det är inte samma löneutveckling (Kajsa, 
Syv). 
 

Kajsa berättar vidare att hon haft rektor som chef förut. Vad hon kan minns utförde hon 
bara relevanta uppgifter och kan därmed inte se sådan stor skillnad mot de hon gör nu 
även om det är många år sen.  
 

Min rektor då var ny, han hade aldrig jobbat som rektor tidigare. Även kuratorn var ny och 
så jag. I det andra teamet var de mer erfarna, så vi lärde av dom och gjorde som dom gjorde. 
Och den Syv-kollega som jag hade…hade redan syvrutiner. Så vad jag minns fick jag aldrig 
några uppgifter som jag inte tänkte tillhörde Syv. Inte heller på den andra skolan jag 
jobbade på. Där vikarierade jag för en som var mammaledig och hon var väldigt tuff så om 
det skulle ha kommit en sån uppgift skulle hon aldrig ha gjort det. Så jag tog bara över det 
hon gjorde. Jag lyssnade på henne: ”de här ingår, det här gör jag”. Så hon var tuffare än 
rektorn, hon sa ifrån direkt. Reklamutskick som skulle ut till niorna såg hon till att 
vaktmästarna skrev och skickade iväg (Kajsa, Syv). 

 
Hon kan inte heller minnas att hon utfört mer administrativa uppgifter än vad hon anser 
rimligt. Hon har alltid arbetat på kommunala skolor där de funnits administratörer. ”Jag 
har aldrig under min tid, med rektor som chef, blivit tvingad att ha någon uppgift som jag 
inte tyckt jag skulle haft” (Kajsa, Syv). Kajsa tror att det kan vara mer bestämt på de 
kommunala skolorna vad en Syv ska och inte ska göra. Vidare förklarar hon att vägledarna 
på gymnasiet arbetat fram ett årshjul där man månad för månad kan se vad som händer. 
Det som är återkommande, de månader som eleverna är i skolan, är de individuella 
samtalen. Vissa månader har Kajsa fullbokat på sitt schema som när eleverna ska välja 
individuella val, programfördjupning och högskola. Andra återkommande arbetsuppgifter 
är klassrumsinformationer, gruppvägledning, framtidsveckor, föräldramöten och andra 
olika typer av möten som rör eleverna på skolan så som resursinventering (RIV) och 
samordnad individuell plan (SIP). Kajsa tycker det är bra att Syv medverkar på RIV-
mötena men poängterar också att det tar mycket tid, hon avsätter två eftermiddagar i 
veckan till detta. Kajsa berättar vidare att hon upplever att lärarna på skolan ser hennes 
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som en tillgång. Hon blir ofta inbjuden till klassrummen för att hålla olika informationer 
och lärarna kommer också till henne med frågor gällande studier och arbetsliv.  
 

Vi vägledare arbetar olika men även de olika programmen efterfrågar olika saker av oss. 
När eleverna på yrkesprogrammen ska ut på APL vill lärarna ofta att vi kommer och 
informerar (Kajsa, Syv).  

 
De Kajsa skulle vilja lägga mer tid på är samtalen, vilket hon också tycker är den 
viktigaste delen i uppdraget. Som det ser ut nu hinner hon aldrig träffa alla elever för 
individuella samtal. Hon träffar alla elever när hon har klassrumsinformationer och hon är 
då tydlig med att det bara är att boka tid om de vill prata med henne. Kajsa skulle också 
vilja jobba mer med nästa steg, mer mot arbetsmarknaden. Ta reda på vad exempelvis 
restaurangvärlden vill ha för typ av arbetskraft och sedan förmedla det vidare till eleverna 
på programmen. Hon skulle också vilja besöka APL-platserna mera. Nu upplever Kajsa att 
det blir mycket av det som ”bara” rör gymnasiet så som I-val, programfördjupning, 
studieplaner, elevmöten och föräldramöten. Hon förklarar att det inte finns någon tydlig 
arbetsbeskrivning dokumenterad men att det finns en typ av mall - mål och 
ansvarsbeskrivning - på hur man ser på studie- och yrkesvägledare som yrkesgrupp. Det är 
inte en arbetsbeskrivning på så sätt att ny personal kan följa den för att veta vad som ska 
göras på arbetsplatsen utan den är till för hela gruppen. Det finns ingen utarbetad mall för 
varje skolform utan man kan använda sig utav den och de årshjul som arbetats fram på 
varje skola. I mallen nämns det mer huvudsakliga uppgifterna som vägledningssamtal och 
informationsinsatser. Kajsa anser att det både är bra och dåligt med en ”luddig” 
arbetsbeskrivning.  
 

Vi har mycket handlingsfrihet, det är ingen som kan säga att…det där ska ni göra…eller det 
där borde ni inte göra. Vissa saker ska vi ju göra så klart men det ger oss ändå ganska 
mycket utrymme till fri planering och så. Men samtidigt kan de ju vara lite svårt…att säga 
vad som tillhör vårt uppdrag…vad kan man lägga på Syv och vad kan man inte göra…hur 
mycket ska vi samarbeta med Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det gäller ju att 
ha en chef som tycker ungefär lika som vi tycker för att det ska bli bra (Kajsa, Syv). 
 

Kajsa fortsätter berätta att hon inte vet hur man skulle kunna få till en bra 
arbetsbeskrivning eftersom det förändras hela tiden. Hon har också funderat på om hon 
skulle vilja ha en mer detaljerad arbetsbeskrivning, vilket hon ibland vill och ibland inte. 
Skulle hon ha en arbetsbeskrivning som förtydligar att hon ”bara” arbetar på gymnasiet 
med ansvar för de sex programmen anser hon att hon blir väldig låst. Hon ställer sig då 
frågan om hur vidareutvecklingen skulle bli, om hon exempelvis vill utveckla Syv i lägre 
åldrar måste det förhandlas.  

5.3 HUR UPPFATTAR OCH TOLKAR REKTOR ELLER ENHETSCHEF 
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARENS UPPDRAG? 

	
Rektors beskrivning                                                                                                                  
Maria arbetar som rektor på en mindre kommunal skola och de fördelar hon kan se med 
sin organisationsform är att det skapas en mer naturlig samverkan mellan studie- och 
yrkesvägledaren och rektor. Men även att studie- och yrkesvägledaren kan få en större 
delaktighet i de forum som är nödvändiga för dennes utveckling och samverkan. Genom 
detta så kan man motverka det utanförskap som många studie- och yrkesvägledare lätt kan 
hamna i. En nackdel som Maria beskriver är att studie- och yrkesvägledaren i sin 
profession kan bli ensam på en mindre skola där man inte har några ”naturliga” kollegor. 
Här är det viktigt att studie- och yrkesvägledaren ges möjlighet till att nätverka för att 
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kunna utveckla både sig själv men också sin yrkesroll. Vidare berättar Maria att hon har 
en deltidsanställd studie- och yrkesvägledare. Från och med hösten kommer hon dock att 
anställa sin studie- och yrkesvägledare på heltid eftersom hon då kommer att lägga till lite 
flera arbetsuppgifter. Syven kommer då också att ansvara över exempelvis 
marknadsföringsfrågor. Hon förklarar att anledning till detta är att skolan i dagsläget inte 
har tillräckligt många elever för att det ska ”bära” sig ekonomisk med att syven endast 
utför arbetsuppgifter inom sitt eget specifika område. Maria påpekar tydligt att 
huvuduppdraget för syven självklart kommer att var studie- och yrkesvägledning då hon 
anser att studie- och yrkesvägledaren fyller en mycket viktig funktion på gymnasiet men 
även på grundskolan. Att vägleda eleverna men även till viss del deras vårdnadshavare i 
djungeln av olika utbildningar och behörigheter är ett tufft arbete. Hon menar att det är 
viktigt att studie och yrkesvägledaren hjälper och stöttar eleverna till att göra kloka val 
under sin gymnasietid och att eleverna får fundera kring vad de vill med sina liv och på så 
sätt ligga lite i framkant med sina planer inför framtiden. På frågan om vad hon anser är 
den allra viktigaste arbetsuppgiften i studie- och yrkesvägledarens uppdrag svarar hon 
bestämt att just kunna få eleverna att våga tro på sig själva och sin egen förmåga och att 
inspirera dem till att våga göra val som de inte hade tänkt tidigare.  
 

Att pusha, stötta och inspirera ungdomar som är på väg in i en vuxenvärld då med mer tankar 
om sin framtid och där tycker jag syven är jätte, jätte viktigt (Rektor Maria). 

 
Maria berättar att det inte finns någon konkret arbetsbeskrivning för studie- och 
yrkesvägledaren på hennes skola men beskriver att de arbetar utifrån de ”allmänna råden” 
från Skolverket. De använder sig av ett årshjul i form av ett flödesschema där det finns 
beskrivet när olika rutiner ska genomföras. Hon poängterar sin långa och gedigna 
erfarenhet (över 30 år) inom skolvärlden och menar att hon själv tycker att hon är väl 
insatt i studie- och yrkesvägledarens uppdrag och vad styrdokumenten säger. Som rektor i 
många år har hon även medvetet valt att studie- och yrkesvägledaren ska ingå i EHT, 
vilket inte är som hon beskriver det, självklart på alla skolor. När det gäller det 
hälsofrämjande arbetet anser hon att det är oerhört viktigt att arbeta med även de frågor 
som studie- och yrkesvägledaren jobbar med. Maria medger att det i dagsläget finns 
arbetsuppgifter som inte borde ligga på hennes studie- och yrkesvägledare såsom en stor 
del av det administrativa arbetet i skolan. Det här kommer dock att skalas bort till den 
tjänst som studie och yrkesvägledaren ska komma att ta till hösten. Hon berättar att hon 
ändå är övertygad om att de har en samsyn kring vad uppdraget innebär och vad syven ska 
arbeta med. 

 
Återigen vi är en mindre skola... så här måste det också vara rätt person många gånger för 
uppdraget för här måste man hjälpas åt kring lite olika saker (Maria, Rektor).  

 
De kompetenser som rektor Maria anser att hennes syv måste kunna påvisa är dels 
formella kunskaper inom utbildningssystemet i stort men framförallt då upplägget kring 
gymnasiets kurser och studieplaner. Omvärldsorientering anses också som en värdefull 
kunskap och reell kompetens i att vägleda skolans elever. Det som hon anser vara mest 
värdefullt hos en studie- och yrkesvägledare är ändå den sociala kompetensen. Detta för 
att skapa goda relationer med eleverna och deras vårdnadshavare. Hon uttrycker det på 
följande sätt: 

 
Syv måste också ha en social kompetens, kunna möta elever, skapa goda möten, skapa 
relationer och att man bjuder in till ett gott möte och gott samtal så att eleverna känner sig 
trygga men också våga utmana både sig själv och syv. Har man en syv som inte har den 
sociala kompetensen blir det jättejobbigt (Maria, Rektor). 
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Maria tar också upp det utanförskap som hon menar lätt kan uppstå för yrkesrollen, att 
syvarna kan hamna lite utanför och att de kan känna sig ”ensamma” på sin arbetsplats. 
Under sina år som skolledare har Maria fått den uppfattningen att en studie- och 
yrkesvägledare behöver sätta ner foten och gärna ta för sig, men att här poängterar hon att 
det ändå är rektor som är ytterst ansvarig till att synliggöra syvs uppdrag.  
 

Syven ska också ha ett stort mod att skapa sig mandat på skolan. Tror att syven ofta kan bli 
undanskuffad och en sån som bara får vara med ibland. Men det är rektors ansvar tycker jag 
att man ser till att det finns bra forum där syv får möta också personalen på skolan och att de 
förstår att syv kan vara med och utveckla både program, skola och elevers måluppfyllelse 
(Maria, rektor). 
 

Maria upplever att hennes syv idag medverkar på de forum som finns på skolan såsom de 
pedagogiska konferenserna (APT), EHT och att hon ingår i arbetslagen. Här vill Maria 
utveckla syvs medverkan ytterligare och det finns redan till hösten planer på att syv under 
APT ska få en egen punkt på dagordningen. Hon vill även se mer av ett 
ämnesövergripande arbete men framför allt ska syven fungera som ett stöd för lärarna i 
arbetet med att integrera näringslivet och arbetslivet i undervisningen. 

 

Enhetschefs beskrivning                                                                                                        
Lisa arbetar som enhetschef över studie- och yrkesvägledarna i en mindre kommun, hon 
har elva heltidsanställda vägledare som är utspridda på grundskolor, gymnasium och 
vuxenutbildning i kommunen. Lisa berättar att det är bestämt i kommunen att det bara ska 
erbjudas heltidstjänster men att det istället kan leda till att vägledaren får arbeta inom olika 
skolformer. De fördelar Lisa kan se med att tillhöra en samlad vägledningsorganisation är 
att alla arbetar tillsammans som ett team. Vägledarna blir inte ”låsta” till sin skola utan 
kan gå in och stötta varandra när det behövs. Blir någon sjuk eller behöver vabba och det 
krisar på just den skolan kan en annan vägledare åka dit och stötta upp. Lisa menar att det 
aldrig skulle fungerat om varje vägledare haft rektor som chef. Lisa berättar vidare att om 
någon vägledare vill ”grotta” ner sig i ett projekt är det lättare när andra kan hoppa in. 
Ibland kan det till exempel behöva göras en insats på gymnasiet för att det är många som 
inte slutför sin gymnasieexamen, då kan det många gånger ”ta bättre” om en vägledare 
från vuxenutbildningen åker dit och visar vilka konsekvenser det kan leda till. Så den 
största fördelen Lisa kan se är att alla vägledare kan ”backa” upp varandra, tipsa varandra, 
diskutera olika case med mera.   
 

Sen är vi kanske ibland lite…vad ska jag säga…jag tror det sitter litegrann i rädsla att våga 
kliva utanför ramen så då får man puffa lite..(Lisa, Chef) 
 

På frågan om vilka nackdelar Lisa kan se med organisationen svarar hon så här: 
 

Om man tänker sig att ansvaret för vägledning i vid bemärkelse…det ligger ju på rektor. Så 
liksom de samarbetet där, att känna tillhörighet både i sin skola där man är och till Syv-
gruppen…det ser jag som en nackdel. Jag vill inte att de ska känna sig utanför/ensamma på 
sin skola men ibland tror jag SYVarna ändå kan känna så. Jag får också ha mycket 
diskussioner med rektorerna…jag upplever att rektorerna har lite dålig koll på vad Syvarna 
ska göra. (Lisa, Chef).  
 

Lisa berättar vidare att det i kommunen finns en mall som beskriver vad Syv ska göra. Där 
framkommer bland annat att Syv ska skapa förutsättningar för att alla kategorier av elever 
och övriga kommuninvånare ska fatta väl underbyggda studie- och yrkesval och höja 
motivationen till vidare studier. Syv ska också samarbeta, kontakta och nätverka med 
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bland annat lärare, skolledning, syvkollegor, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och 
föräldrar. Vägledarna ska kunna ge saklig information som både rör utbildning, studier 
och arbetsmarknad där den huvudsakliga arbetsuppgiften är vägledningssamtal och 
informationsinsatser för elever och vårdnadshavare. En viktig uppgift är också att stötta 
och handleda skolans övriga personal i studie- och yrkesvägledande aktiviteter. 
Administrativa uppgifter tillkommer också men då är de förenade med studie- och 
yrkesvägledning. Men vägledarna arbetar också efter de förordningar som gäller för varje 
skolform.  
 
På frågan om vad Lisa anser är den viktigaste delen i Syv-uppdraget svara hon så här:   
     

Vägledningsprocessen är viktig! Vi är dom som har mest kunskap och kan knyta ihop 
säcken. Att möta elever eller kunder men även andra aktörer. Viktigt att vi har ett nätverk 
och att vi kan stötta elever. De har man ju sett, att det individuella vägledningssamtalet 
faktiskt har stor betydelse. Och att vi ser eleverna… men de är inte bara att se utan att pusha 
också. Och att våga vara lite ifrågasättande, inte bara “hålla med” utan att utmana. Jag 
tycker de här exemplet är bra som en tjej som arbetar på Arbetsförmedlingen tog upp: `Hon 
hade träffat en tjej, från en mindre ort, som gick i grundskolan och det enda som hon kunde 
tänka sig att göra överhuvudtaget var delfinskötare. Men hon kunde inte tänka sig att flytta 
ifrån orten´. Jag menar…där gäller det att våga ta den diskussionen; “Hur har du tänkt då?” 
“Vart ska du arbeta? Ska du starta eget?” Det handlar om att tydliggöra och utmana. Och det 
kan jag tycka att jag ser liksom ju längre man jobbar… ju viktigare på något vis tycker jag 
att det är…för mej har det blivit viktigare (Lisa, Chef).  
 

Lisa tycker inte att de vägledare hon är chef över utför arbetsuppgifter som inte är 
relevanta. Hon anser att de lyckats väldigt bra i kommunen med att skapa ett renodlat syv-
uppdrag. Lisa fortsätter; ”Ingen vägledare används som administratör, kurator eller 
vaktmästare”. Lisa tror att detta också kan bero på att Syv känner en trygghet i att de kan 
ringa till henne om rektorn försöker trycka på Syv ”fel” arbetsuppgifter. Även den mall 
som skapats i kommunen gör sitt. Vidare menar Lisa att de alltid har diskussioner om 
arbetsuppgifterna. 
  

Vi kan diskutera administrativa uppgifter men vart ska man dra gränsen? Har man ansvar 
för se till att eleverna har studieplaner är de självklart att man måste anteckna. Det är ingen 
som har en sekreterare. Man måste beställa tågbiljetter själv och så. Sen blir det 
diskussioner kring PRAO, “Är det vi som ska?...” Vart går gränsen? Jag upplever att vi har 
hyfsad bemanning i förhållande till det vi gör (Lisa, Rektor).  
 

Lisa berättar vidare att det inte finns någon renodlad arbetsbeskrivning dokumenterad för 
Syv i kommunen. Det som finns är mallen som Lisa tidigare nämnt och att kommunen har 
en strategi för hur de ska arbeta med studie- och yrkesvägledning och entreprenöriellt 
lärande. Det finns också en handlingsplan för varje skolform som tydliggör vad 
styrdokumenten säger om vägledning. I handlingsplanen ska både Syv och lärare på 
skolan anteckna vad som görs på skolan för att uppfylla målen. Lisa berättar vidare att 
arbetet är väldigt nytt i kommunen, strategi togs så sent som i januari 2016 så arbetet 
pågår för fullt ute på skolorna. Lisa tycker att ”mallen” och styrdokumenten räcker som 
arbetsbeskrivning. Hon tycker att detta skapar mer utrymme för Syvarna att påverka sitt 
egna arbete, man blir mer flexibel om man inte har en och det finns mer utrymme för att 
vara kreativ. Nackdelar som Lisa kan se med en arbetsbeskrivning är att Syvarna blir 
väldigt låsta i sitt arbete; ”att man ska följa en lista som man bara ska göra check check 
check på” (Lisa, Chef). Lisa tycker inte heller att det stämmer överens med hur både 
kommunen och vägledarna säger att det vill/ska jobba. Har man en väldigt detaljerad 
arbetsbeskrivning kan det vara svårare att stötta upp varandra inom olika skolformer. 
”Eller så kommer man på någon skitbra idé – Vi skulle vilja göra det här och vi vill göra 
det nu! Och då står inte det med i min arbetsbeskrivning” (Lisa, Chef).  
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De kompetenser som Lisa anser att hennes anställda måste ha är, för det första, studie- och 
yrkesvägledarexamen. Hon anställer aldrig någon Syv utan utbildning längre än en visstid. 
Dock påpekar hon tydlig att bara för att man har rätt utbildning behöver det inte betyda att 
man är lämplig för arbetet. Hon nämner att Syven i fråga måste tycka att det är ett roligt 
arbete och hen måste vara intresserad av möten med olika ”typer” av människor och 
elever. Man måste vara social och skapa förtroende. Som Syv i Lisas organisation ska man 
både vilja utveckla sig själv och verksamheten. Andra egenskaper som ses som 
fördelaktiga är att vara trygg i sig själv då det många gånger är ett ensamt arbete. Man 
måste våga ta kontakt, nätverka, våga prova nya saker, ta eget ansvar och stå på sig. Sen 
vill hon inte heller att alla ska vara stöpta i samma form. Lisa avslutar skattande: ”Jag har 
haft lite ”problem” med tanter i 50 års ålder”.    

 

6 ANALYS OCH SLUTSATSER  

I detta kapitel kommer vi att analysera resultatet och koppla ihop det med litteratur, 
tidigare forskning och de teorier som har använts i vår studie. Syftet med vårt arbete är 
undersöka hur studie- och yrkesvägledaren tolkar och uppfattar sitt uppdrag och hur rektor 
och enhetschef tolkar studie- och yrkesvägledarens uppdrag. Vi har valt att analysera och 
tolka varje frågeställning var för sig. Vi har även valt att väva samman de båda 
vägledarnas berättelser i analysen, lika så har vi gjort med rektor/enhetschefs berättelser. 
Vi tror att det upplägget underlättar för den som ska ta del av vår studie. Avslutningsvis 
redogör vi för vad respondenterna ser som för- och nackdelar med respektive 
organisationsform.    
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6.1 Studie- och yrkesvägledarnas syn på sitt uppdrag                                                      
Vår studie visar att de båda vägledarna har en samsyn om vad deras uppdrag ska innefatta. 
De arbetar främst med individuella samtal och klassrumsinformationer. Dessutom 
medverkar de vid föräldramöten och olika möten som rör elevernas skolsituation (EHT, 
RIV, EHM, APT). Ann uppger att vägledningssamtal och efterföljande administration 
upptar runt 60 % av hennes arbetstid. Både Ann och Kajsa uppger i intervjuerna att de 
individuella samtalen är den viktigaste arbetsuppgiften som ingår i deras uppdrag. Att 
vägledningssamtalen och informationen är betydelsefulla delar i Syvs uppdrag bekräftas 
av Skolverket i de allmänna råden (2013). I avsnitt fem i de allmänna råden, som 
behandlar vägledningssamtal, står det tydligt att skolan har ett uttalat ansvar i att genom 
särskilda strukturerade vägledningssamtal stötta elever i sina studie- och 
yrkesvalsprocesser. Det främsta målet med detta är att elever ska kunna göra väl 
underbyggda val i frågor som rör studier och arbetsliv. Vidare kan man i de båda 
vägledarnas intervjuer få bekräftat att kravet på vägledning i både snäv och vid 
bemärkelse uppfylls. Att dessa två områden är viktiga i Syvs profession styrks även i 
NICE-modellen (Lovén, 2015) dock understryker Lovén att det finns en risk med att 
vägledarna själva ser vägledningssamtalet som en huvudfunktion i deras verksamhet då 
studie- och yrkesvägledningen handlar om så mycket mer. NICE-modellen beskriver 
kompetenser som är grunden i professionen och här poängterar man att Career 
Counselling (Kärriärvägledning) vägledning i snäv bemärkelse i form av 
vägledningssamtal och Career Education (Karriärundervisning) vägledning i vid 
bemärkelse i form av undervisning/information om utbildningar, yrken och arbetsliv är två 
viktiga delar.            

Vidare framkommer i vår studie att de båda vägledarna även här har en gemensam bild av 
att olika typer av möten upptar mycket av deras värdefulla arbetstid. Tid som de skulle 
vilja utnyttja till att träffa elever för exempelvis individuella vägledningssamtal. Båda 
understryker dock att vissa av mötesformerna så som EHT och RIV är viktiga och att de 
ändå förstår syftet med dessa. En av vägledarna uttrycker det så här: 

Visst månar jag ju om EHT mötena men… ibland… ja… jag kan nog tycka att rätt ofta så 
sitter man på många möten som inte leder till något vettigt, man känner att man hade kunnat 
göra annat (Ann, studie- och yrkesvägledare). 

Däremot är det endast en av de intervjuade vägledarna som uttrycker att de administrativa 
arbetsuppgifterna tar en allt för stor del av arbetet. Hon beskriver att det kom som en 
mindre chock över att det faktiskt var sådan stor del. Hon poängterar att hon ser ett 
problem i detta då vissa elever måste vända i dörren för att komma tillbaka en annan dag 
vilket hon upplever att de inte gör. Med stöd av den kartläggning som WSP (2008) utförde 
om studie- och yrkesvägledningen kan vi se att okunskapen är stor kring vägledarens 
kompetenser och att de därför ofta blir tilldelade mindre kvalificerade arbetsuppgifter så 
som administration. Denna problematik styrk även av Åkermark (2008) och Karlsson 
(2010).   

Enligt Ekberg (2012) bör det finnas en arbetsbeskrivning för den anställde, detta för att 
minimera risken av missförstånd. Där ska det också tydligt framgå vilka arbetsuppgifter, 
mål och delmål som ska uppfyllas. Dock finns det inga lagar som kräver att en 
arbetsbeskrivning måste finnas. Vår studie visar att ingen av de intervjuade vägledarna har 
en renodlad arbetsbeskrivning att arbeta efter. Detta styrks av WSP (2008) där det 
framkommer att endast 12 % av de tillfrågade studie- och yrkesvägledarna hade en 
arbetsbeskrivning. I denna undersökning framkommer det också att de flesta studie- och 
yrkesvägledarna hade skapat sina egna arbetsbeskrivningar trots att det framkommer i 
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Gymnasieskolans läroplan att rektor har ansvaret att ta fram en tydlig arbetsfördelning där 
det ska framgå vem som ansvarar för vad och hur studie- och yrkesvägledningen ska 
genomföras på skolan (Skolverket, 2013). Att det bör finnas en arbetsbeskrivning styrks 
även av Cedefop (Lovén, 2015, Cedefop, 2017) som har utarbetat en 
kompetensbeskrivning över vägledarnas arbetsuppgifter för att tydliggöra professionens 
innehåll.   
 
Båda vägledarna berättar att de istället arbetar efter ett årshjul som är framtaget av dom 
själva. I detta årshjul finns månad för månad beskrivet med exempel på ”vad som ska 
göras när”. Vägledaren, som arbetar under en samlad vägledningsorganisation, berättar att 
de även arbetar efter en typ av övergripande mall där mål och ansvarsbeskrivning på 
yrkesrollen för alla skolformer tydliggörs. 
 

 
Figur 4. Årshjul för studie- och yrkesvägledning 
 
Vidare framkommer det i vår studie att båda vägledarna är rörande överens om att arbeta 
efter en utförlig arbetsbeskrivning skulle innebära fler nackdelar än fördelar. De förklarar 
att kreativiteten i arbetet skulle gå förlorad och att det skulle bli svårare att utveckla 
studie- och yrkesvägledningen. De menar också att yrkesrollen i sig är komplex då 
förändringar ständigt sker och arbetsplatserna är varierande.   
 

Vi har mycket handlingsfrihet, det är ingen som kan säga att…det där ska ni göra…eller det 
där borde ni inte göra. Vissa saker ska vi ju göra så klart men det ger oss ändå ganska 
mycket utrymme till fri planering och så. Men samtidigt kan de ju vara lite svårt…att säga 
vad som tillhör vårt uppdrag…vad kan man lägga på Syv och vad kan man inte göra (Kajsa, 
Syv).  

 
Kunskapen bland övrig skolpersonal om Syvs uppdrag upplevs olika av våra respondenter. 
Vägledaren (med rektor som chef) upplevde att lärarna saknade kunskaper om hennes 
kompetenser och uppdrag. Hon menar att lärarna inte ser henne som en viktig tillgång i 
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undervisningen och på sätt förlorar möjligheter till utveckling av undervisningen. Främst 
när det gäller kontakt med arbetsmarknaden.  

Ja absolut, märker att vissa lärare inte vet vad jag gör för något, men på grundskolan där jag 
jobbade tidigare fick jag en gång en kommentar av en lärare med mer än 10 års erfarenhet 
som sa; Men vad gör du hela året... då när du inte håller i praktiken då? (Ann, studie- och 
yrkesvägledare) 

Vägledaren (i samlad vägledningsorganisation) upplevde istället att hon var en tillgång på 
skolan och att övrig skolpersonal var väl insatta i hennes uppdrag. Hon blev ofta inbjuden 
till klassrum och lärarna såg hennes som ett stöd i undervisningen. Att samverkan är 
viktigt styrks i Skolverkets allmänna råd (2013). Där kan man läsa att rektor bör se till att 
planera verksamheten så att det finns möjlighet för samverkan mellan lärare och studie- 
och yrkesvägledare. Detta eftersom elevernas kommande studie- och yrkesval kan kopplas 
ihop med vissa delar av de centrala innehållen i både kurs- och ämnesplaner. Dessutom 
framkommer det att läraren och studie- och yrkesvägledaren tillsammans ska se till att 
aktuell och saklig information om hur arbetsmarknaden ser ut och fungerar inom olika 
yrkesområden delges eleverna.  

6.2 Rektor och enhetschefs syn på Studie- och yrkesvägledarens 
uppdrag  

Vår studie visar att både rektor och enhetschef har en gemensam bild av vad uppdraget 
innebär och de tycker att de är väl insatta i de styrdokument som råder. Båda nämner de 
allmänna råden som betydelsefulla riktlinjer för att leda och planera arbetet kring studie- 
och yrkesvägledning. I de allmänna råden (2013) förtydligas även att rektor bör se till att 
det finns rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och 
yrkesvägledningen. 
 
Båda poängterar att de enskilda vägledningssamtalen och själva vägledningsprocessen är 
bland de viktigaste delarna av uppdraget. Vägledarna ska kunna ge saklig information som 
både rör utbildning, studier och arbetsmarknad. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är 
vägledningssamtal och informationsinsatser för elever och vårdnadshavare. En viktig 
uppgift är också att stötta och handleda skolans övriga personal i studie- och 
yrkesvägledande aktiviteter.  
 

Att pusha, stötta och inspirera ungdomar som är på väg in i en vuxenvärld med mer tankar 
om sin framtid och där tycker jag syven är jätte, jätte viktig (Rektor Maria). 
 
De har man ju sett, att det individuella vägledningssamtalet faktiskt har stor betydelse. Och 
att vi ser eleverna… men de är inte bara att se utan att pusha också. Och att våga vara lite 
ifrågasättande, inte bara “hålla med” utan att utmana (Lisa, Chef).  
 

Med stöd av Arenrot-Hjälte och Johansson (2013) kan man utläsa att det personliga 
vägledningssamtalet ses, av rektorerna, som den viktigaste arbetsuppgiften i uppdraget. 
Vidare framkommer det att vägledare ska ge information om hur olika val kan påverka 
framtiden, klassrumsinformationer och kunskap om arbetsmarknaden. Även i Lundkvist 
och Ventorp (2009) kan man utläsa att arbetsuppgifterna enligt rektorerna ska innefatta 
information och frågor gällande studier och vägledningssamtal. Alla arbetsuppgifter som 
framkommit i vår studie kan vi även koppla till NICE-modellen och CEDEFOP (Lovén, 
2015) som klargör de arbetsuppgifter och roller som vägledarna kan utföra. 
Administrativa uppgifter tillkommer också men då är de förenade med studie- och 
yrkesvägledning. Här skiljer sig dock respondenternas svar åt då rektor beskriver att 
hennes syv idag arbetar med en kombinerad tjänst. Det innebär att administrativa 
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uppgifter, så som exempelvis marknadsföring, som egentligen inte ska utföras av syv ändå 
ingår i dennes arbetsuppgifter. Anledningen till detta är att rektorn vill skapa en 
heltidstjänst för att studie- och yrkesvägledaren ska bli en mer naturlig del av 
verksamheten. Detta är också något som nämns i Lundkvist och Ventorp (2009) där 
många rektorer vittnar om att de medvetet fyllt ut studie- och yrkesvägledarnas tjänster 
med administrativa uppgifter för att kunna erbjuda heltid.  
 

[…] så känns det värdefullt att vägledaren sköter uppgifter så som statistik och konstruering 
av blanketter samt har huvudansvaret för marknadsföringen av skolan (Rektor, skola 4 i 
Lundkvist ochVentorp, 2009, s. 19)   
 

I vår studie framkommer det att både rektor och enhetschef är väl insatta i syvs uppdrag 
vilket strider mot den tidigare forskning som vi nämnt under kapitel 2. Arenrot-Hjälte och 
Johansson (2013) menar i sin studie att rektorer brister i sin kunskap om syvrollen och är 
inte heller tillräckligt insatta i de mål som är utarbetade för studie- och yrkesvägledningen. 
I rapporten Redovisning av regeringsuppdraget (2014) kan man också tyda att det finns en 
stor okunskap hos huvudmän och rektorer om vad studie- och yrkesvägledning är 
dessutom pekar rapporten på att studie- och yrkesvägledningen är en lågt prioriterad 
verksamhet. Även i WSPs rapport (2008) framkommer det att det finns en stor okunskap 
hos skolledare, skolpersonal och politiker om vilket kompetens vägledaren besitter och 
vad uppdraget innefattar. De menar att det behövs ett regionalt tankesätt hos skolledare, 
politiker och övrig skolpersonal för att implementera studie- och yrkesvägledningen i 
skolans verksamhet.  
 
På frågan gällande om det finns någon arbetsbeskrivning för studie- och yrkesvägledaren 
svarar både rektor och enhetschef att någon sådan inte finns upprättad. Däremot nämner 
rektor att de, på hennes skola, arbetar efter ett årshjul i form av ett flödes schema. 
Enhetschefen i sin tur nämner att man arbetar utifrån en övergripande planering som 
beskriver hur kommunen ska arbeta med studie- och yrkesvägledning och entreprenöriellt 
lärande. Dessutom finns en handlingsplan för varje skolform som tydliggör vad 
styrdokumenten säger om vägledning. För att studie- och yrkesvägledningen ska bli hela 
skolans ansvar har kommunen sedan januari 2016 infört att både lärare och Syv ska 
dokumentera vilka insatser som görs.  
 
Vidare framkommer det i vår studie att enhetschefen ställer sig negativ till en allt för 
detaljerad arbetsbeskrivning för studie- och yrkesvägledarna. Hon menar att det finns risk 
för att studie- och yrkesvägledaren blir mindre kreativ och flexibel i sitt sätt att arbeta. 
”Att man ska följa en lista som man bara ska göra check check check på”, ”Eller så 
kommer man på någon skitbra idé […] och då står det inte med i min arbetsbeskrivning” 
(Lisa, Chef).  
         
De resultat vi kommit fram till när det gäller kompetens och egenskaper som vägledarna 
ska besitta är både rektor och enhetschef eniga om vad som krävs. Kompetenser som de 
lyfter fram som viktiga är kunskaper inom utbildningssystem och arbetsmarknad och att 
man ständigt håller sig uppdaterad kring omvärlden. Egenskaper som de anger som 
betydelsefulla är stor samarbetsförmåga både med intern personal och externa aktörer och 
hög social kompetens. Våra resultat styrks dels i Cedefop och NICE-modellen, 
kompetensbeskrivningar av vägledarnas arbetsuppgifter i Lovén (2015) men även i NCDA 
(2009) där man har tydliggjort kunskaper och förmågor som måste kunna påvisas vid 
anställning.   
  
Både rektor och enhetschef är eniga om att studie- och yrkesvägledaren behöver ha ”skinn 
på näsan” och vara trygg i sig själv då de många gånger är ensamma i sin profession.    
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Syven ska också ha ett stort mod att skapa sig mandat på skolan. Tror att syven ofta kan bli 
undanskuffad och en sån som bara får vara med ibland (Maria, Rektor) 
 

Vårt resultat stärks av Swecos rapport (2014) där det framkommer att samhället och 
arbetsmarknaden är föränderlig vilket kräver att studie- och yrkesvägledaren kontinuerligt 
måste hålla sig uppdaterad. Vidare skriver Sweco att det ställs höga krav på både 
huvudmän och rektorer om studie- och yrkesvägledarna ska kunna ta plats i skolan.   

För att få en tillsvidareanställning som studie- och yrkesvägledare måste den sökande 
enligt Skollagen 2 kap. 30 § (2010:800) ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet. 
Vår studie visar att enhetschefen aldrig anställer någon tillsvidare som inte fullgjort 
examen. Däremot påpekar hon att en examen inte automatiskt genererar lämpligheten för 
uppdraget. Även i Lundkvist och Ventorps studie (2009) påvisas det att den personliga 
lämpligheten hos den som skulle anställas vägde tyngre än relevant utbildning. I den 
studien framgick det att endast hälften av vägledarna hade examen dock vill vi förtydliga 
att detta var innan den nya Skollagen (2010:800) trädde i kraft.      

6.3 VILKA FÖR- OCH NACKDELAR KAN RESPONDENTERNA SE MED 
RESPEKTIVE ORGANISATIONSFORM  
Vår studie visar att det både finns för- och nackdelar med att arbeta under de olika 
organisationsformerna. De fördelar som framkommit under intervjuerna, med att ha rektor 
som chef, är en mer naturlig samverkan mellan rektor och studie- och yrkesvägledaren, att 
vägledaren känner sig mer delaktig i skolans verksamhet och en större samhörighet med 
övrig skolpersonal. Dessutom upplevs en större frihet i att lägga upp sitt arbete. Nackdelar 
som tas upp är att vägledaren löper en risk att bli ensam i sin profession främst på en 
mindre skola där avsaknaden av kollegor gör sig påminnd. I SKLs rapport (2013) styrks 
det som nämnts ovan att vägledaren tenderar att bli ensam i sitt uppdrag och att han/hon 
går miste om det kollegiala lärandet. Även i den kartläggning som Uppsala kommun 
gjorde (2016) framkommer det att om man har rektor som chef går det lättare att bedriva 
arbetet med studie- och yrkesvägledning i skolorna.        
 
Vidare visar vår studie att de fördelar som finns med att tillhöra en samlad 
vägledningsorganisation är att man inte upplever känslan av ensamhet i sin profession ute 
på arbetsplatsen även om man arbetar på en mindre skola. Det finns större möjligheter till 
samarbeten mellan vägledarna själva och externa aktörer som exempelvis 
Arbetsförmedlingen. Dessutom kan man säkerställa tillgången på studie- och 
yrkesvägledning ute på skolorna då man kan täcka upp för varandra vid sjukdom eller 
annan frånvaro. En annan viktig fördel som nämns är att studie- och yrkesvägledarna 
endast utför ”renodlade” syv-uppgifter. Ytterligare en fördel som tas upp är att tjänsten 
inte påverkas alltför mycket vid ekonomiska ”förändringar”. De nackdelar som tas upp är 
att man som studie- och yrkesvägledare inte tillhör något arbetslag och lätt kan hamna 
utanför den ordinarie skolpersonalen. Ytterligare en nackdel är att om man vill byta 
arbetsgivare måste man flytta till en annan kommun och man går även miste om 
möjligheten till högre löneutveckling. Återigen kan vi koppla vårt resultat till SKLs 
rapport (2013) som påvisar att vägledarna, i en samlad vägledningsorganisation, utför mer 
relevanta arbetsuppgifter. Det tydliggörs också i rapporten att när den anställde tillhör en 
annan organisation än sina kollegor på arbetsplatsen kan denne känna ett utanförskap.     
	
Sammanfattningsvis kan vi väl påstå att det ändå finns en samsyn mellan studie- och 
yrkesvägledare och rektor eller enhetschef kring vad uppdraget ska innehålla. De 
berättelser vi fått tagit del av har visat på att de tillfrågade har mycket likvärdiga 
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arbetsuppgifter och att de anser att det administrativa arbetet faktiskt hör till. Vi ställer oss 
frågan om det kan vara så att vissa studie- och yrkesvägledare själva fått en alltför 
”romantiserad” bild av sitt uppdrag? Något som även har visat sig är att det är svårt att 
avgöra vilken organisationsform som är bättre än den andra då de både finns för- och 
nackdelar.  
	

7 DISKUSSION 
	
När vi kom på idén om att skriva om studie- och yrkesvägledarens uppdrag var det just för 
att vi, dels under vår utbildning men också ute i verkliga arbetslivet, såg en brist i att det 
inte fanns någon tydlig arbetsbeskrivning kring vårt uppdrag. De styrdokument som finns 
upplevs som luddiga och tolkningsfriheten är stor bland de ansvariga. I samtal med andra 
verksamma vägledare fick vi också uppfattningen om att de saknade en arbetsbeskrivning 
och ofta antydde vägledarna att de utförde arbetsuppgifter som de egentligen inte tyckte 
“tillhörde” deras profession. Många gav exempel på att de satt provvakter, täckte upp för 
sjuka lärare och hade rollen som “minivaktmästare”. Vi var båda två eniga om att en 
arbetsbeskrivning var nödvändig dels för att stärka yrkesrollen men också för att skapa en 
bättre kunskap om Syvs kompetens. Alla “vet” vad en lärare gör men vad gör egentligen 
en studie- och yrkesvägledare? I vår inledning skriver vi så här: 
 

Vi har även förstått att det kan finnas stora skillnader på studie- och 
yrkesvägledarens arbetsuppgifter beroende på om man arbetar under en rektor eller 
under en samlad vägledningsorganisation. För att kunna stärka studie- och 
yrkesvägledarrollen anser vi att det är viktigt att tydliggöra hur uppdragen ser ut 
och vilka arbetsuppgifter som ingår.  

 
Genomgående i den tidigare forskning som vi tagit del av har det framkommit att arbetet 
med studie- och yrkesvägledning inte är en prioriterad verksamhet. Huvudmän och 
rektorer har varit dåligt insatta i styrdokumenten och många visar på stor okunskap kring 
vad en vägledare faktiskt kan och bör göra. Vilket i sin tur har resulterat i att vägledarna 
många gånger har fått agera som en “alltiallo” på arbetsplatsen. För att stärka 
vägledningen och komma åt problematiken har många kommuner de senaste åren istället 
valt att gå över till en samlad vägledningsorganisation, där syftet är att uppdraget ska 
förtydligas och vägledarnas arbetsuppgifter ska blir mer renodlade. 
 
Under arbetets gång och efter att vi analyserat intervjuerna kan vi båda se att en alltför 
tydlig arbetsbeskrivning inte är något som våra intervjupersoner trots allt önskar. Här blev 
vi själva lite överraskade av resultatet då vi trott att en arbetsbeskrivning är att föredra. 
Arbetet som studie- och yrkesvägledare skiljer sig en hel del från skola till skola men 
också beroende på vem du jobbar för. Våra respondenter beskrev att de alla arbetar utifrån 
en slags mall eller ett årshjul, vilket vi ändå ser som en typ av arbetsbeskrivning. Vi tror 
att det är viktigt för en studie- och yrkesvägledare att jobba utifrån den typen av dokument 
så att det finns något konkret att “luta” sig mot. Varför inte införa en tydligare beskrivning 
i de allmänna råden om just ett “årshjul” och ge tydliga besked om vilken aktivitet som 
ska/bör genomföras när, ett mer utförligt” grundårshjul” för varje skolform? Här tycker vi 
också att det vore lämpligt om Skolverket tog hjälp mer av de internationella modellerna 
(NICE,CEDEFOP) kring vad som förväntas av vägledaren och hur vägledningen kan 
utformas men även utvecklas. Det skulle definitivt tydliggöra vilka förväntningar som 
ställs på vägledaren men också säkerställa en mer likvärdig studie- och yrkesvägledning 
för eleverna. Däremot inser vi nu faran med en alltför detaljerad arbetsbeskrivning som 
enligt våra respondenter skulle kunna leda till en mer hämmad yrkesroll och att 
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kreativiteten hos den anställde går förlorad. Vi är helt eniga med våra intervjuade att 
studie- och yrkesvägledningen måste få vara levande och följsam för att kunna uppfylla 
sitt syfte i detta så snabbt föränderliga samhälle. 
 
Något som vi även reagerade på under vårt arbete var att både rektor och enhetschef var 
otroligt väl insatta i styrdokumenten och arbetet kring studie- och yrkesvägledningen. 
Detta var något som inte heller stämde överens med vår tidigare uppfattning vilket gjorde 
oss positivt överraskade. Vi frågar oss om det kan bero på att de båda hade lång 
yrkeserfarenhet både inom respektive yrkesroll men även från andra positioner inom 
skolväsendet och därför skapat sig en djupare kunskap inom området. Likaså vägledarna 
som medverkade i vår studie bekräftade att deras rektor och enhetschef var väl insatta i 
deras uppdrag och att man på deras arbetsplatser ansåg att studie- och yrkesvägledningen 
var en viktig del av skolan (vi vill påminna om att ingen av de intervjuade arbetade på 
samma arbetsplats). Kanske hade vi fått en annan bild om vi hade intervjuat 
fler respondenter? Eller kan det vara så att den insats som gjorts de senaste fyra åren av 
Skolverket, att stärka studie- och yrkesvägledningen, resulterat i en mer etablerad 
verksamhet?  
 
Ingen av våra vägledare upplevde heller att de utförde arbetsuppgifter som inte tillhörde 
deras yrkesroll, ytterligare en stor skillnad mot det vi tidigare tagit del av i den tidigare 
forskningen. Vi blev lite förvånade då vi fick höra detta och vi ställer oss undrande till vad 
det kan bero på. En av anledningarna kan vara att de båda faktiskt arbetade efter en ”typ” 
av arbetsbeskrivning vilket tydliggjorde deras sysslor och att de båda arbetade heltid på 
större kommunala skolor. Många vägledare brottas tyvärr med det problemet att de inte får 
heltidsanställningar eller måste sprida ut sig på flera olika skolor vilket kan bidra till att 
arbetsuppgifterna skiljer sig åt och att det “tillkommer” uppgifter för att fylla ut tjänsten. 
Vi tror att det vid mindre skolor kan vara mer vanligt att vägledaren tilldelas andra 
arbetsuppgifter för att ”fylla ut” tjänsten om elevantalet är lågt. Vi har båda erfarenheter 
från just kollegor som menar att de får göra saker som inte borde åligga dem men att det 
bara har “fallit sig så”. Kan det vara så att vissa faktiskt har fått “utfyllnads” tjänster men 
upplever att dessa bisysslor tar överhand? Kanske borde skolorna tänka om och se 
möjligheterna med att istället kunna utveckla vägledningen med exempelvis 
gruppvägledning och ämnesövergripande aktiviteter. Här är vi båda överens om att det 
finns ett växande problem men samtidigt kan vi förstå att det uppstår delade meningar. 
Ytterligare en aspekt kan vara att en vägledare också måste våga sätta ner foten och ta 
plats, något som alla respondenter antydde i intervjuerna. Att vara stolt över sin profession 
tror vi är betydelsefullt i detta sammanhang och att man “vågar” ta för sig, hålla i 
taktpinnen lite som en dirigent. Det är också något som löpt som en röd tråd genom hela 
vår utbildning på Studie- och yrkesvägledarprogrammet; ”ni ska gå ut och ta för er och 
vara stolta över er kompetens”.  
 
Om man tittar i ett backspegelperspektiv på hur yrkesrollen har förändrats i takt med de 
politiska svängningar som beskrivits av Nilsson (2005), så ökar också förståelsen till 
problematiken. Studie- och yrkesvägledarnas vara eller icke vara har varit en 
återkommande politiskt ”het potatis” under decennier vilket vi tror kan vara en av 
orsakerna bakom okunskapen kring professionen.  
 
När det kommer till vägledarnas kompetenser är våra respondenter rörande överens om 
att, bland de viktigaste, är just vägledningssamtalet (samtalsmetodik) och att vara väl 
insatt i utbildningssystemen. Något som också bekräftas av vår studie är att den personliga 
lämpligheten för yrket väger tungt, förmågan att skapa goda relationer. Här kan vi också 
utifrån egna erfarenheter instämma i att det är en otroligt viktig kompetens, att kunna möta 
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olika individer på deras nivå. Att samtalsmetodik är viktigt och en stor del av vår 
profession framgår även i de “kompetensmodeller” som vi beskrivit i vårt arbete. Både i 
NICE- modellen och CEDEFOP så tydliggörs den snäva och vida vägledningens 
omfattning och vad vi vägledare ska besitta för kunskaper och förmågor. Likaså i vår 
utbildning tränas vi mycket i just samtalsmetodik något som även styrks av den ena 
vägledaren. Här vill vi dock höja ett varningens finger för att det är lätt att just 
“vägledningssamtal” blir vår enda kompetens i diskussioner med andra om vad vi kan och 
gör i vår profession. Precis som både NICE- och CEDEFOP- modellen beskriver ska vi 
vägledare kunna hantera många strängar på vår lyra, vilket vi menar att vår studie faktiskt 
kan bekräfta. Det här är något vi anser måste lyftas mer både i utbildningens innehåll men 
även på ett politiskt plan. Studie- och yrkesvägledare måste kunna så mycket mer än 
“bara” hålla vägledningssamtal. Kanske om vi får upp kunskapen om våra faktiska 
kompetenser och vad vi “kan” utföra i vår yrkesroll så ökar vår möjlighet till att kunna ta 
mer plats i skolorna vilket då i sin tur kommer att leda till behovet av endast 
heltidstjänster, en win-win situation. Vi tror att en lösning skulle kunna vara att införa 
studie- och yrkesvägledningen som ett eget ämne i undervisningen och på så vis bana 
vägen för en större kunskap men framför allt en större respekt för vår profession. 
 
Vår förutfattade mening var att resultatet skulle skilja sig betydligt mer åt mellan Syv i 
samlad vägledningsorganisation och Syv med rektor som chef än vad som faktiskt 
framkom. Här blev vi överraskade av hur lika man tänkte kring vad uppdraget handlade 
om och vilka arbetsuppgifter som skulle ingå. Återigen kan ju utfallet berott på att vi fick 
träffa yrkesverksamma som var väl pålästa kring styrdokumenten. Vi trodde också att vi 
skulle få se fler fördelar med att arbeta under en samlad vägledningsorganisation jämfört 
med att arbeta under en rektor. Anledningen till det var att vi trodde att uppdraget skulle se 
annorlunda ut med tanke på att chefen då ofta är en “expert” inom området vilket i sin tur 
skulle “renodla” arbetsuppgifterna mera. Vi tänkte också att man som vägledare skulle 
känna en större trygghet i sin profession om man tillhörde en samlad 
vägledningsorganisation. Istället framkom det både för- och nackdelar med respektive 
organisationsform och vi upplevde inte att någon organisationsform skulle vara bättre än 
den andra. Det som däremot visade sig var att vägledaren som arbetade under samlad 
vägledning kunde få en känsla av utanförskap och att denne också upplevde att den inte 
kunde påverka sin anställning på samma sätt gällande löneutveckling och byte av 
arbetsplats. Kanske kan det också vara en av anledningarna till att vissa kommuner nu valt 
att överge samlad vägledningsorganisation och återgå till att vägledarna anställs av 
respektive rektor på skolorna? Vi anser att de största faktorerna som påverkar studie- och 
yrkesvägledarens uppdrag är omfattningen på tjänsten, hur rektor ser på studie- och 
yrkesvägledningen och sist men inte minst hur pass mycket vägledaren själv går in och tar 
plats. 
 
Vi tycker att vi har kunnat svara på våra tre frågeställningar utifrån de intervjuer vi gjort 
och den litteratur vi satt oss in i. Det är viktig att påminna om att resultatet i vår studie inte 
kan uppfattas som generell för alla studie- och yrkesvägledare, rektorer och enhetschefer i 
hela landet. Men att den trots allt kan ge en djupare förståelse över hur uppdraget 
uppfattas och tolkas.  

7.1 METODDISKUSSION   
Vi anser att vårt val av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod har resulterat i 
nyanserad och djupgånde information. Att använda oss av semistrukturerade intervjuer 
gjorde att vi kunde agera mer flexibelt under intervjuverna genom att ställa 
uppföljningsfrågor utifrån respondenternas svar. Om vi däremot hade valt en kvantitativ 
metod med enkäter hade det istället krävts en mer omfattande förberedelse och vi hade 
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även tappat möjligheten till uppföljnings- eller sonderingsfrågor. Under intervjuvernas 
gång visade det sig att vissa frågor gjorde så att respondenterna gled iväg något och 
pratade om sådant som för oss inte var relevant. Vi har båda reflekterat över detta och 
funderat på om vissa frågeställningar ändå uppfattades som luddiga. Vi tänker också att 
resultatet hade kunnat blivit ett annat om vi valt enkäter och en kvantitativforskningmetod. 
Då hade vi kunnat nå fler rektorer, enhetschefer och studie- och yrkesvägledare för att få 
deras bild av uppdraget och kanske även hittat skillnader i organisationer med 
samladvägledning. Vi har haft funderingar om antalet respondenter i vår studie var för få 
men kommit fram till att vårt syfte inte var att försöka generalisera utan att vi istället 
önskade tyddliggöra uppdraget i sig.       

7.2 VIDARE FORSKNING  
Vi har i vår studie valt att fokusera på hur studie- och yrkesvägledaren uppfattar och tolkar 
sitt uppdrag men även hur rektor eller enhetschef tolkar uppdraget. Vi har genom en 
mindre kvalitativ studie kunnat få en djupare förståelse för de förväntningar som ställs på 
en vägledare och vilka arbetsuppgifter som anses som betydelsefulla. Vi anser att det vore 
intressant att undersöka detta vidare men utifrån ”klienternas” förväntningar. Exempelvis 
som; Vad förväntar sig eleverna av en studie- och yrkesvägledare? På vilket sätt kan 
studie- och yrkesvägledningen göras mer tillgänglig?  Vi tror att om man får en bättre 
kunskap om vad eleverna förväntar sig och kanske kan identifiera de brister som uppstår i 
dessa förväntningar, så kan studie- och yrkesvägledarens uppdrag utvecklas ytterligare. Vi 
tror att en ökad kunskap om studie- och yrkesvägledarens profession och uppdrag, för 
både elever och vårdnadshavare, är väldigt betydelsefullt i arbetet med att göra väl 
underbyggda val. 
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BILDER 
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+och+yrkesv%C3%A4gledning&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wie-
aSMprrTAhWFfiwKHQzgCrcQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759#imgrc=ftQlvT9EM6x
WgM: (hämtad:2017-04-23) 
 
 
Figur 2. 
https://i1.wp.com/www.nice-network.eu/wp-content/uploads/2016/11/Figure-2-NICE-
Professional-Roles.png (hämtad: 2017-04-22) 
 
Figur 3. 
Egen design utifrån: Klientrelaterade kompetenser enligt Cedefop (Cedefop 2009 i Lovén 
2015)  
 
Figur 4.  
Egen design utifrån:Årshjul för Studie- och yrkesvägledning ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA 1.   
 

Missivbrev  
	
Hej! 
	
Vi heter Ellinore Sundberg och Carola Oscarsson och studerar sista terminen på Studie- 
och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå Universitet. Vi skriver just nu på vårt 
examensarbete där syftet är att tydliggöra studie- och yrkesvägledarens uppdrag. Vi vill 
beskriva och analysera hur studie- och yrkesvägledarens roll tolkas utifrån rektor, 
enhetschef och studie- och yrkesvägledaren själv.  
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Med anledning av detta vill vi gärna intervjua dig. Intervjun beräknas tas ungefär en timme 
där vi kommer ställa frågor som rör din organisation och uppdrag, frågorna kan mejlas ut i 
förhand om så önskas. Vi kommer gärna till din arbetsplats och genomför intervjun. Vårt 
önskemål är att få spela in intervjun för att underlätta analysarbetet men det är inget 
krav.      
 
Under arbetets gång kommer vi följa de fyra forskningsetiska huvudkraven som 
Vetenskapsrådet plockat fram.  
 
För att vi ska hinna färdigställa vårt arbete behöver vi genomföra intervjun under vecka 16 
eller 17. Vi vore därför tacksamma om Du kunde höra av dig så snart som möjligt om Du 
vill och kan ställa upp.   
 
Tveka inte att höra av dig om Du funderar över något! 
Tack på förhand! 

 
Vänliga hälsningar 
 

Carola Oscarsson, 070-371 31 70 

Ellinore Sundberg, 076-146 06 06  
 
 
Handledare:  
Rasmus Karlsson  
Universitetslektor vid                           
Statsvetenskapliga institutionen                        
Umeå universitet  
 
 
 
	
	

BILAGA 2.  
  

Intervjuguide 1 
 
 

Intervjufrågor till  
Studie- och yrkesvägledare 

 
 

1. Presentation av informanten: 

- Vem är Du? 
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- Hur länge har Du arbetat som SYV 

- Vad har Du för yrkes- och utbildningsbakgrund?   

2. Vilken ”typ” av chef har Du? Vilken typ av organisation tillhör Du? 

- Vilka fördelar kan Du se med att ha rektor/SYVchef som chef? 

- Vilka nackdelar kan Du se med att ha rektor/SYVchef som chef? 

- Har Du erfarenheter av att arbeta inom en annan organisation? Hur var de i så 

fall? 

3. Beskriv ditt uppdrag  

4. Finns det arbetsuppgifter som Du vill lägger mer och/eller mindre tid 

på? 

5. Finns det områden Du vill utveckla i ditt uppdrag? 

6. Har Du någon arbetsbeskrivning? 

- Om inte, önskar Du en sådan? Vad tror Du en sådan skulle tillföra? 

- Vad tycker Du en sådan ska innehålla? 

7. Önskar Du några förändringar/förbättringar? 

8. Vad anser Du är den viktigaste delen/delarna i ditt uppdrag?  

- Tycker Du att din bild överensstämmer med din chefs bild? 

9. Vilka förväntningar hade Du på arbetet (arbetssysslorna) efter att Du 

pluggat färdigt? 

- Blev det som Du trott? 

- Om inte, hur blev det? 

10.  Vilka förväntningar upplevde Du att din rektor/chef hade på dina 

arbetssysslor då? 

11.  Kan Du se någon skillnad nu från när du började arbeta? På din 

rektor/chefs syn? 

12.  Hur ser din ultimata syn ut? Hur skulle Du vilja ha det?  

13.  Anser Du att det saknas kunskaper om studie- och yrkesvägledarens 

kompetens och uppdrag bland övrig skolpersonal? 

14.  Upplever Du att det finns en trygghet i de Allmänna råd och 

kommentarer om studie- och yrkesvägledning?  
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15. Övrigt att tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA 3.  
	

Intervjuguide 2  
 

Intervjufrågor till  
rektor/enhetschef  

 
 

1. Presentation av informanten: 

- Vem är Du? 

- Vilken befattning har Du? Hur länge har Du haft den befattningen? 

- Vad har Du för yrkes- och utbildningsbakgrund?   
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2. SYV i er verksamhet. Vilken typ av verksamhet är det? Berätta kort 

- Antalet anställda Studie- och yrkesvägledare? 

- Studie- och yrkesvägledartjänsternas omfattning 

- Vem är studie- och yrkesvägledarnas ansvariga chef? – 

tillhörighet/organisation 

3. Vilka fördelar kan Du se med din organisation? 

- Vilka nackdelar kan Du se med din organisation? 

4. Vilka arbetsuppgifter utför studie- och yrkesvägledarna i er 

verksamhet? 

5. Vad tycker Du är den viktigaste delen/delarna av SYVs uppdrag i er 

verksamhet? 

- Upplever Du att din bild överensstämmer med SYV:arnas bild? 

6. Finns det någon/några arbetsuppgifter som SYV utför i din verksamhet 

som Du inte anser är relevanta? 

7. Finns det någon arbetsbeskrivning för SYV i er verksamhet? 

- Om det gör det- kan vi få ta del av den? 

- Om inte- tycker Du att det saknas en arbetsbeskrivning? 

- Vad tror Du att en sådan skulle tillföra? 

8. Vilka förväntningar har Du på SYVs kompetens Du är chef över?  

- Vad ser Du som önskvärt i er organisation? 

- Har dina förväntningar förändrats under tiden som Du varit chef? 

9. Är SYV införstådda med dina förväntningar? 

- Överensstämmer SYVs förväntningar med dina? 

10. Vilka kvalifikationskrav ställer Du när/om Du rekryterar ny SYV? 

11. Vilka kunskaper anser Du att du har om studie- och yrkesvägledarens 

kompetens och uppdrag?  

12. Hur arbetar ni för att SYV ska bli hela skolans ansvar? 

13. Övrigt att tillägga?  

 


