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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna ute på gymnasieskolorna som har bidragit till att det här 
examensarbetet varit möjligt. Ni har berikat vårt examensarbete med värdefull information, 
erfarenheter och ett stort engagemang. Vi vill även tacka Per Kristmansson som har varit vår 
handledare under den här tiden och bidragit med handfasta tips och agerat bollplank.  
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Sammanfattning 

Idag förändras vår omvärld i rask takt och utbudet på arbets- och utbildningsmarknaden samt dess 
innehåll likaså. Vi ville därför med denna studie ta reda på hur studie- och yrkesvägledare på 
gymnasienivå arbetar med yrken och utbildningar. Detta är en kvalitativ studie där vi valt intervjuer 
som metod, där åtta stycken studie- och yrkesvägledare som arbetar på gymnasieskolor i tre olika 
kommuner i Sverige är våra respondenter. Resultaten från våra intervjuer har analyserats med hjälp 
av teorier samt diskuterats och jämförts med tidigare forskning på området. Studiens resultat visar 
att samtliga studie- och yrkesvägledare vi intervjuat, ser sig själva som aktiva i att hålla sig 
uppdaterade om vad som händer på arbets- och utbildningsmarknaden. Hur detta förmedlas till 
eleverna är främst genom vägledningssamtal eftersom tiden ute i klasserna är väldigt begränsad på 
skolorna. Genom samverkan med andra aktörer såsom arbetsgivare, yrkesverksamma människor, 
högskolor med flera får eleverna inblick i livet utanför den egna skolan. Inom vissa branscher råder 
stor efterfrågan på arbetskraft medan det på andra områden är svårt att få arbete, detta tycker 
respondenterna att det är viktigt att informera eleverna om samtidigt som de inte lägger någon 
värdering i det.  
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Inledning 
För dagens skolelever finns det många valmöjligheter och känner de inte till de olika valalternativen 
kan det leda till osäkerhet inför framtiden eller att de går miste om möjligheter. Studie- och 
yrkesvägledning är hela skolans ansvar, men hur ser det egentligen ut på olika gymnasieskolor. Redan 
under grundskolan ska eleverna utrustas med information för att kunna göra väl genomtänkta val 
inför framtiden (Skolverket, 2011).  

Ett bra arbetsklimat och professionella samtal är nyckeln för att denna vägledning ska fungera. (…) 
studie- och yrkesvägledaren har alltid varit en viktig person, både i elevvårdsarbetet och i arbetet med 
elevernas framtidsmöjligheter. (…) Eleven fattar besluten om vad han eller hon ska välja eller välja 
bort, inte föräldrarna eller någon annan. (Skolverket, 2008, s. 34) 

Elever, vägledare och samhället i stort skulle tjäna på att elever under sin tid i gymnasiet utvecklar 
kunskaper om utbildnings- och arbetsmarknaden. För att stärka individen till att ta beslut behöver 
eleverna lära sig om sig själva och sina val. Inom gymnasiet har framför allt studie- och 
yrkesvägledaren en viktig roll i elevernas kommande yrkes- och utbildningsval. Undervisningen bör 
präglas av det omgivande samhället och hur det påverkar den enskilde individen i sin valprocess. 
Genom en god samverkan mellan studie- och yrkesvägledare samt utbildnings- och arbetsmarknaden 
kan vägledningen spegla det rådande samhället. Vår förhoppning är att den här studien ska visa på 
positiva exempel på samarbete mellan skola, utbildningsväsendet och yrkesmarknaden (Skolverket 
2012). 

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör 
val av studier och yrken. Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan uppleva det 
som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. En ständigt pågående samhällsutveckling och 
snabba förändringar på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till svårigheter att förutse villkoren i 
arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en 
individs ständigt pågående karriärprocess. (Skolverket, 2013, s. 11) 

Den här studien är viktig inför vår och andras kommande arbetsliv som studie- och yrkesvägledare. 
Genom att känna till bristerna och det som fungerar väl, kan vi vara uppmärksamma och gå in med 
ett öppet sinne i vår kommande yrkesprofession.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att få en ökad kunskap om studie- och yrkesvägledares arbete med 
utbildningar och yrken på gymnasienivå. 

I vår studie har vi ett antal forskningsfrågor som vi vill undersöka närmare och som hjälper oss att nå 
vårt syfte.  

x Hur ser studie- och yrkesvägledares samverkan med andra aktörer på utbildnings- och 
arbetsmarknaden ut?  

x Hur beskriver studie- och yrkesvägledarna sitt arbete med information och vägledning om 
utbildnings- och arbetsmarknaden?  

x Vilken roll spelar efterfrågan på arbetsmarknaden vad gäller studie- och yrkesvägledningen? 
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Bakgrund 
I kapitlet presenteras bakgrunden till studien genom utredningar, lagar, förordningar och Skolverkets 
allmänna råd om studie- och yrkesvägledning.  

Utbildningar, kunskaper och kvalifikationer har ett samband med varandra och förändras med tidens 
gång, utifrån den kontext som individer befinner sig i. Vägledningens betydelse i samhället och det 
livslånga lärandet bedöms stort. Behovet på individnivå av vägledning växer och under olika perioder 
i livet är behovet varierande. Inom alla vägledningssammanhang kan man definiera begreppet 
vägledning med att studie- och yrkesvägledaren ska vara opartisk och ej värdera, utan se till den 
enskilda individens behov oberoende av den vägledningssökandes ålder och bakgrund. Studie- och 
yrkesvägledaren ska använda olika modeller och metoder i sin profession. Tanken är att 
vägledningssamtalet ska främja individens förmåga att söka efter information, kunskap om 
arbetsmarknaden, självkännedom, ta eget ansvar för sin karriärutveckling och se möjligheterna med 
sina idéer och tillgodogöra sig sina behov. Fokus ligger på individen snarare än omgivningen (SOU 
2001:46). 

Skolverket (2012) har utkommit med ett utvecklingsmaterial som är till för att stödja och bygga 
inspiration hos personal på gymnasieskolor i deras arbete med studie- och yrkesvägledande frågor. 
Den bakomliggande tanken är ett samarbete för att lättare nå upp till de nationella målen för studie- 
och yrkesvägledning. Styrdokumenten är till för att stödja elever kunskapsmässigt och för att kunna 
göra väl genomtänkta val inför den kommande framtiden. Skolverket bedömer att studie- och 
yrkesvägledning är allt viktigare med syfte att främja elevernas kunskaper om arbetsmarknaden, 
arbetslivet och hur man når dit man vill i livet gällande yrken och utbildningar. Antalet vägar man kan 
välja efter gymnasiet ökar och därmed ställs det högre krav på orientering av information och 
kunskap hos eleverna. Skolverket (2013) trycker på vikten av att studie- och yrkesvägledning är hela 
skolans ansvar och i de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning framkommer det att 
undervisningen ska bidra till elevers utveckling gällande arbetsliv. Arbetslivserfarenheter hos 
eleverna tas till vara, planeras och följs upp. En tydlig koppling till undervisningen och att den speglar 
hur arbetslivet fungerar.  

Tyngdpunkten ligger på att rektorn använder sig av studie- och yrkesvägledarens kompetens för 
informationsspridning och samarbete med lärarna. Att ha ett nära samarbete medför att 
vägledningsinsatser och information ligger nära undervisningen. Genom att eleverna känner till 
arbetsliv, samhälls- och utbildningsmarknaden kan idéer växa fram om vad de vill satsa på för 
framtida yrke. Arbetsmarknadens utveckling på kort och lång sikt är av värde att känna till eftersom 
samhället ständigt förändras. Skolans verksamhet styrs framförallt av skollagen, 
gymnasieförordningen, utöver det är examensmålen, läroplanen och ämnesplaner (Skolverket, 
2012).  

Skolan ska eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all utbildning inom 
gymnasieskolan men av avgörande betydelse för yrkesutbildningens kvalitet. Skolan ska även 
samverka med hemmen när det gäller elevernas lärande och utveckling. (SKOLFS 2011:144, s.5) 
 

Gymnasieskolans mål för eleverna är att de ska erhålla viktig kunskap under sin studiegång och 
kunna använda dessa på sin fortsatta resa framåt i arbetslivet, vardagslivet och samhällslivet (SKOLFS 
2011:144).  

Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universiteten och 
högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög 
kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare studier eller 
yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen. 
(SKOLFS 2011:144, s.9) 

Den vida studie- och yrkesvägledningen har stor betydelse för eleverna eftersom arbetsmarknaden 
förändras och behovet av kompetens inom olika områden varierar och det leder till att studie- och 
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yrkesvägledningens roll är mycket viktig. Inom skolans värld bidrar universitet, högskolor, 
arbetsförmedlingar, näringsliv och arbetsmarknaden till att öka kunskapen hos eleverna och vidga 
deras vyer då de kan upptäcka nya yrken som de inte tidigare kände till. Informationsspridningen 
bygger individens kunskap om valalternativen och sig själv i förhållande till dessa. Förutsättningar för 
att använda olika kompetenser såsom studie- och yrkesvägledare och lärare inom skolan i 
undervisningen kräver samverkan mellan olika yrkesgrupper och detta kan kopplas till att studie- och 
yrkesvägledning är hela skolans ansvar (Skolverket, 2013).  

I Skolverkets allmänna råd (2013) står det att lärare och studie- och yrkesvägledare ska verka för att 
eleven ska kunna göra val inför framtiden vad gäller yrken och studier. Det är en ständigt pågående 
process.  

Tidigare forskning 
I den här delen tar vi upp aktuella och centrala studier inom forskningsområdet studie- och 
yrkesvägledning. Tyngdpunkten kopplas till studie- och yrkesvägledares arbete med elever och deras 
väg mellan skola, vidareutbildning och yrken.  

Det osäkra valet inför framtiden 
Lidström (2010) har författat en rapport som inriktat sig på ungas väg mellan skola och arbete, vilken 
har blivit både längre och mer komplicerad. Det har flera olika orsaker, menar hon, och en av dem är 
att etableringsåldern på arbetsmarknaden i Sverige har ökat från 21 år till 28 år de senaste 30 åren. 
Det här beror dels på att det idag tar längre tid att utbilda sig och hon ser att många har en 
högskoleutbildning innan de fyller 30 år idag till skillnad mot tidigare. Lidström har undersökt hur 
ungas övergångar från skola till arbete formas i Sverige genom en intervjustudie med 52 arbetslösa 
unga vuxna där hon också har velat undersöka dessa personers möten med karriärvägledning. I 
undersökningen fann Lidström mönster hos de unga vuxna som visar att deras obeslutsamhet 
bottnar i en strävan efter att hitta ett yrke som är rätt samtidigt som de är rädda för att göra misstag. 
De nämner att de anser sig sakna relevant arbetslivserfarenhet, otillräcklig självkännedom, kunskap 
om arbetsmarknaden och frånvaro av rätt kontakter. De unga nämner också händelser i utbildning 
och arbete som gjort att de vet vad de inte vill vara med om igen, samtidigt som det är svårare att 
veta vad de vill göra.  

Lidström (2010) menar att de intervjuade sällan nämner möten med karriärvägledning spontant, 
utan först vid direkta frågor. Det som då nämns är arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen, studie- 
och yrkesvägledare på skolor och kontakterna nämns som enstaka och utspridda. Ofta är dessa 
kontakter i form av ett enskilt samtal och ofta i strukturella brytpunkter som till exempel övergång 
från grundskola till gymnasiet, där mötet är obligatoriskt. Inte många av de som intervjuats nämner 
att de själva sökt hjälp och inte heller beskrivs någonting som påminner om en vägledningsprocess. 
Karriärvägledningen värderas också olika och vissa är positiva medan majoriteten har negativa 
erfarenheter. Bland de negativa erfarenheterna nämns meningslösa aktiviteter och möten, felaktig 
information och ofta beskrivs vägledarna som ej neutrala parter där man menar att individens behov 
och önskemål inte är i fokus. Lidström drar då slutsatsen att tjänstemän och institutioner inte har 
varit viktiga för individerna i strävandet i sina karriärer. Hon säger också att de hon intervjuat i största 
möjliga mån undviker vägledning då hon menar att det kan råda en skillnad mellan parterna vad 
aktiviteten ska gå ut på. De unga vuxna i studien tycker att det gemensamma fokuset ska vara att 
underlätta mödan att finna och nå dennes karriärmål, men att det ojämlika maktförhållande som kan 
ske när en ung möter en professionell gör att mötet inte upplevs som att sikta mot ett gemensamt 
mål. Detta bidrar till individernas känsla att de klarar sig bäst själva menar Lidström (2010).  

Lidström (2010) eftersträvar också ett helhetsperspektiv där man i vägledningen ser både till 
utbildning och arbete. Hon menar att det råder en uppdelning kring dessa då vägledningen i skolan 
utesluter frågor kring arbete och man hanterar istället övervägande övergångar till 
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utbildningsinstitutioner. Frågor som handlar om arbete och arbetslöshet hamnar istället hos 
arbetsförmedlingen. 

Omvärldsförändringars påverkan på vägledning 
Det Lidström (2010) beskriver är att kontakten mellan arbetslösa och arbetsförmedlingen samt 
studie- och yrkesvägledare är barsmakad, enstaka kontakter sker sporadiskt. I intervjuerna 
framkommer det att vägledarna upplevs som oneutrala och där individens behov inte är i centrum. 
Dresch och Lovén (2003) har undersökt vägledning kopplat till förändringar som sker i omvärlden och 
det framkommer att studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll i att hålla sig uppdaterad om 
samhällets arbets- och utbildningsmarknad. Både Lidström (2010) och Dresch och Lovén (2003) 
menar i sina studier att studie- och yrkesvägledarens roll i skolans värld bör förstärkas eftersom deras 
arbete påverkar elevernas möjlighet att göra väl genomtänkta val för framtiden.  
 
Dresch och Lovén (2003) identifierade goda exempel i vägledningen och har i sin studie fokuserat på 
vägledning i förändring och hur omvärldsförändringar påverkar vägledningen. De har inledningsvis 
genomfört intervjustudier som följts av seminarier. Där framkom bland annat att det är angeläget 
idag att reflektera över de förändringar som sker i samhället och världen hela tiden och även vilken 
betydelse detta har för både vägledare och elever i skolan och det är den slutsatsen som ligger till 
grund för den fortsatta intervjustudien. Dresch och Lovén (2003) nämner flera olika trender och 
förändringar som gör att vägledningen på flera olika sätt möter nya villkor. Det handlar till exempel 
om att vi ställs inför allt fler valmöjligheter i utbildningssektorn och att arbetsmarknaden förändras 
hela tiden och det är också mycket snabba förändringar på grund av ny teknologi och 
internationalisering. Arbetsmarknaden står inför en del utmaningar eftersom det råder brist på 
arbetskraft inom vissa områden samtidigt som det istället är hög arbetslöshet inom andra. De säger 
också att kompetenskraven i arbetslivet blir alltmer otydliga, vilket gör att det är svårt att veta vad 
som krävs för ett visst yrke, utbildnings- och arbetsmarknaden blir alltmer internationell och att 
ungdomar tillbringar mer tid i utbildningssystemet, vilket gör att deras inträde på arbetsmarknaden 
senareläggs. 

I Dresch och Lovéns (2003) studie framkom att det stora informationsflöde som finns ansågs vara ett 
problem av både vägledare och deras elever. Det är svårt att sålla bland informationen och vissa 
elever beskrev det som att det är för mycket så man tar inte del av det alls eller att man behöver 
hjälp att sortera och reflektera över all den nya informationen. Många elever använder internet för 
att söka information men känner inte att detta är tillräckligt utan vill träffa en vägledare för att få 
mer fördjupad och tydligare information. Ofta handlar det om kortare samtal för att få hjälp att tolka 
och diskutera informationen de funnit. Några vägledare beskrev en liten grupp elever som behöver 
bekräftelse på att de gjort rätt, att det blir som en trygghet för dem. Information i sig är mindre 
betydelsefullt menar Dresch och Lovén och säger att den får ett värde först när den omvandlas till 
användbar kunskap. De drar slutsatsen att elever inte orkar bearbeta den stora mängd information 
de får, svårigheten ligger alltså inte i att få information utan att kunna hantera den. ”Vägledarens roll 
som informationsförmedlare har minskat till förmån för en roll där eleverna får hjälp med att tolka, 
bearbeta, sortera och värdera information” (Dresch och Lovén, 2003, s. 13). Studie- och 
yrkesvägledares roll är idag ännu viktigare. Christina Abrahamsson (2014) skriver i en artikel i 
Göteborgs-Posten att det har skett en enorm utveckling inom sociala medier och internet sedan 
1990-talet. Därmed bör rollen som studie- och yrkesvägledare ha förstärkts med tanke på det flöde 
av information som finns på internet och på sociala medier.  Det mesta har hänt från 2007 till 2014. 
Utvecklingen har varit explosionsartad, säger Tomas Lindroth i Abrahamsson (2014). 

Många offentliga inrättningar har, trots de ökade valalternativen, tenderat att styra sin personliga 
service mot mer självservice. Vägledarna i Dresch och Lovéns (2003) studie kände att de ville gå mot 
strömmen och att istället öka de personliga kontakterna och ge mer personlig service. Detta beror till 
stor del på att beslutsprocessen för elever på gymnasiet är mycket mer komplicerad idag i och med 
det ökande antalet val som eleverna ställs inför. Karriärutveckling handlar om att vara medveten om 
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hur föränderligt det är på arbetsmarknaden, betonar Dresch och Lovén och menar att det är helt 
orealistiskt att ha ett linjärt perspektiv på karriärplanering. På dagens arbetsmarknad stannar vi inte 
på samma arbete hela vårt yrkesverksamma liv och det kräver att vi är flexibla, engagerade och har 
en kraft att ta initiativ. De anser att målet för karriärutvecklingen bör ligga i att förbereda eleverna 
för att framgångsrikt kunna navigera i denna föränderliga och dynamiska värld och hela tiden ha 
fokus på personlig utveckling och livslångt lärande. 

Vi kan idag se en utveckling av en viss ”ungdomskultur” skriver Arnell Gustafsson (2003) i sin artikel 
om ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Hon pekar på den ökade valfriheten som ungdomar 
idag har vad gäller yrken och studier. Hon säger också att dessa val inte är helt lätta, det gäller att 
hitta ett yrke där det finns arbeten att få samtidigt som det ska vara intressant och givande för 
individen. Ett hållbart arbetsliv bygger på att efterfrågan och utbudet på arbetskraft matchar och 
Arnell Gustafsson skriver att det finns en risk att det kommer att vara stora brister inom vissa 
sektorer i samhället. Hon tror att om detta beror på att ungdomarna är dåligt informerade om vilka 
fördelar det finns att arbeta inom dessa sektorer så går det att göra något åt, men om det handlar 
om andra saker som till exempel dålig lön eller dåliga arbetsförhållanden är det knappast lönt eller 
ens försvarbart att försöka förändra. Beslutsprocessen när det gäller dessa områden är allt mer 
komplicerad idag och via massmedia och informationssamhället har information och kunskap om de 
olika alternativen blivit tillgänglig.  Gustafsson skriver att de faktiska möjligheterna egentligen är 
begränsade men att vi har en vision av det fria valet, det är varje individ som själv avgör sin framtid. 
”Samtidigt som detta naturligtvis upplevs som positivt kan det också innebära en belastning för den 
enskilde och det är förmodligen många ungdomar som väljer att skjuta fram detta svåra 
beslutsfattande”. (Arnell Gustafsson, 2003, s. 119–120)  

Arnell Gustafsson (2003) påpekar att det kanske inte alltid är positivt att man drar ut på 
beslutsprocessen och att valen kanske inte blir bättre av det. Hon menar att det är viktigt att ta sig tid 
att välja yrke och utbildning i vårt komplicerade samhälle vi lever i men att denna process kan 
förstoras upp. Det här skriver även Lidström (2010) och menar att de olika maktförhållanden som 
finns mellan en ung individ och en professionell kan bidra till att individen inte upplever att den står i 
centrum och väljer att avstå från vägledning. Det kan leda till att individen går miste om information 
för att göra väl underbyggda val.  

Krav på kvalité i studie- och yrkesvägledning  
Att ge ungdomar en möjlighet till självständigt liv är den viktigaste faktorn till att vi vill minska 
ungdomsarbetslösheten enligt Jutdal (2015), samtidigt som vi inte får glömma att det är av stor 
betydelse för hela samhället att vi alla har sysselsättning. Det här är en central fråga för kommunerna 
då det är en fråga om ekonomi. Jutdal har genomfört en undersökning bland kommuner och 
landsting där hon har velat hitta goda exempel på hur man tillgodoser de många höga krav som ställs 
på studie- och yrkesvägledningen idag där det bland annat handlar om att främja ungdomarnas 
möjligheter i samhället och arbetslivet. När Jutdal planerade sitt projekt fann hon att studie- och 
yrkesvägledningen var något som många aktörer ansåg som avgörande när det handlar om ungas 
arbetsmarknadsetablering. Den här etableringen handlar till exempel om att säkra arbetslivets 
kompetenser, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och utveckla elevernas kunskap om 
samhälls- och arbetslivet för att öka deras förmåga att välja. Lidström (2010) fann i sin studie att en 
stor mängd ungdomar saknar kunskap om sig själva och de valmöjligheter som finns, 
arbetslivserfarenhet och att de identifierat vad de inte vill göra igen snarare än vad de vill göra. Jutdal 
(2015) menar att det viktigaste är att minska ungdomsarbetslösheten och det ställs högre krav på 
studie- och yrkesvägledningen eftersom den bör bidra till att ungdomar får med sig kunskap om hur 
man gör val.  

Under projektets gång hittade Jutdal (2015) många skillnader mellan kommunerna, men också flera 
likheter som hon anser som positivt för arbetet med studie- och yrkesvägledning. Det är en styrka 
enligt henne om studie- och yrkesvägledningen anses vara hela skolans ansvar, där förutom studie- 
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och yrkesvägledaren, också annan personal på skolan bidrar till detta. Det här såg man tydligt i en 
granskning som OECD (2007) gjorde, man fann att arbetslivskunskap och vägledning är en brist men 
även att studie- och yrkesvägledningen inte sågs som hela skolans ansvar likt Jutdals (2015) resultat. 
Hon fann att det är positivt om vägledningen utgår från elevernas behov där det finns en bredd på 
vägledningsinsatserna så dessa blir mer tillgängliga för eleverna. Hon menar att studie- och 
yrkesvägledningen inte bara handlar om att förbereda sig inför språkval och val till andra 
utbildningar, utan att det handlar om framtidsval och att kunna få en förståelse för hur relationen ser 
ut mellan olika utbildningar och yrken. Det är också positivt om det finns strukturerade kontakter 
med samhället, arbetslivet och lokala arbetsgivare. Dresch och Lovén (2003) beskriver att det blir allt 
fler valmöjligheter i samhället eftersom arbetsmarknaden förändras. På den punkten finns det 
utmaningar menar Jutdal (2015) med att få till långsiktiga kontakter för samverkan mellan skola och 
arbetsliv där både privata och offentliga arbetsgivare är engagerade.  

Jutdal (2015) säger att det inte är brist på engagemang som är problemet, utan att oftast är både 
skola och arbetsgivare intresserade av ett utbyte, men att tid och avsaknad av samordning kan vara 
faktorer som försvårar arbetet. Brister inom vissa yrkeskategorier tror Arnell Gustafsson (2003) beror 
på att ungdomarna är dåligt informerade om de här yrkena. Jutdal (2015) förklarar att kontakter med 
samhället, arbetslivet och lokala arbetsgivare kan förhindra den här informationsbristen hos 
ungdomarna. Flera av kommunerna i Jutdals undersökning har sagt att de upplever att det 
underlättar när kontakterna med arbetsgivare är samordnade i kommunen, detta för att det dels 
skapar struktur men också för att minska konkurrensen mellan skolorna i fråga om studiebesök och 
praktikplatser. En annan anledning är också att eleverna på så vis får en likvärdighet i sina 
arbetslivskontakter. En annan sak som framhålls som en framgångsfaktor för samverkan är att skapa 
bra relationer mellan skolan och lokala arbetsgivare och att dessa förstår villkoren i varandras 
verksamheter.  

Högdin, Wulff, Eriksson, Isaksson, & Urbas (2014) upptäckte i resultaten av sin enkätstudie att de 
som har gått till en vägledare har fått vägledning som har hjälpt dem i valen till utbildning och 
motivationen. Jutdal (2015) poängterar också att vägledning genom hela skoltiden är positivt 
eftersom elevens val är en process som kan ta lång tid. Det framkom i intervjuerna i några kommuner 
att det inte bara är själva valprocessen som gör att information om yrken och utbildningar behöver 
börja i tid utan också på grund av det faktum att eleverna kan behöva påverka sina betyg för att 
komma in på olika utbildningar. Man ser positivt på att studie- och yrkesvägledningen i både snäv 
och vid bemärkelse ska löpa som en röd tråd ända från förskolan till gymnasiet och även i vuxen 
ålder. Sveriges kommuner och landsting anser det vara en av de viktigaste frågorna skriver Jutdal och 
syftar på hur man mer framgångsrikt kan integrera arbetslivsfrågorna i utbildningen genom hela 
skoltiden. För detta krävs både duktiga vägledare men också engagerade skolledare som ser studie- 
och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar. Den här rapporten togs fram för att frambringa 
exempel för att kommuner ska inspireras och arbeta mer framgångsrikt i sitt vägledningsarbete. 

Granskning av studie- och yrkesvägledning 
EU har haft som mål att Europa ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomi (OECD, 2007). Med denna utgångspunkt bestämde man att ett 
gemensamt ramverk skulle fastställas på Europanivå för att stödja denna process, där livslång 
vägledning skulle ingå och där man skulle fastställa de grundläggande principerna för vägledning och 
upprätta kvalitetskriterier för vägledningstjänster. En expertgrupp tillsattes och där togs fram en 
handbok för vägledning som Skolverket har låtit översätta. En omfattande granskning av studie- och 
yrkesvägledning har i början på 2000-talet genomförts av OECD, CEDEFOP och Världsbanken vilken 
denna handbok grundar sig på. Det man vill med denna handbok är att de som fattar beslut ska få 
information och stöd i hur man kan förbättra studie- och yrkesvägledningen för unga, vuxna och att 
se detta som ett livslångt lärandeperspektiv. 
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I den granskning som utfördes av studie- och yrkesvägledningen fann man bland annat att på 
gymnasiet tror man ofta att eleverna redan gjort särskilda utbildnings- och yrkesval vilket betyder att 
de inte behöver mer stöd. Detta gäller främst de som går en yrkesutbildning där man har kunnat se 
att i vissa länder får dessa elever betydligt mindre vägledning än de elever som går det vi i Sverige 
kallar för högskoleförberedande program. Detta trots att det idag finns en ökad flexibilitet och ett 
brett utbud av yrkesalternativ och arbeten som kan vara aktuella. Man fann också att de som går mer 
allmänna program får mer vägledning vad gäller vidare utbildning, vilket resulterar i att de som inte 
tänker läsa vidare inte får lika mycket hjälp. Studie- och yrkesvägledarna lägger ofta mycket tid på att 
förbereda eleverna för att välja och komma in på högre utbildning på dessa program (OECD, 2007). 

Det man har kunnat fastställa på samtliga nivåer i skolan är bland annat att de som förmedlar 
arbetslivskunskap och vägledning i skolan ofta saknar rätt utbildning för detta och att de ofta är för få 
för att tillgodose behov och efterfrågan hos eleverna skriver OECD (2007). Man såg också att många 
vägledningstjänster i skolorna har svaga kopplingar till arbetsmarknaden, vilket ger uttryck för att 
lärarna inte vet så mycket om arbetsmarknaden och vad som gäller för olika sorters arbeten. Man 
har lite kontakt med arbetsförmedlingen, få eller inga möjligheter att delta i arbetslivspraktik och att 
få arbetsgivare bjuds in till skolorna för att prata med eleverna. De karriärvägledningstjänster man 
tittat på i denna undersökning har också visat att för det mesta förmedlas tjänsterna i enskilda 
möten, vilket gör att det är svårt att uppfylla alla elevers behov. Det brister också i att 
arbetslivskunskap och vägledning inte är hela skolans ansvar, utan att det på många ställen uppfattas 
som studie- och yrkesvägledarens ansvar (OECD, 2007). 

Man har i handboken (OECD, 2007) också tagit fram frågor som specifikt rör yrkesinformation i 
vägledningen. Man har till exempel funnit att i vissa länder där man genomfört denna undersökning 
är yrkesinformationen inte särskilt omfattande och av dålig kvalitet vilket gör att människor får 
svårare att fatta väl underbyggda karriärbeslut. Det är ett faktum att vissa yrkeskategorier råder det 
brist på och man menar att ungdomar och vuxna vet väldigt lite om dessa brister och vilka 
kompetenser som behövs på arbetsmarknaden. Att information om tillgång och efterfrågan på 
arbetsmarknaden brister beror till viss del på att det ofta brister i samarbete mellan olika 
myndigheter. Denna brist bidrar också till att det är svårare att tillhandahålla och utbyta 
yrkesinformation om vad olika arbeten innehåller, information om olika alternativ samt utbildnings- 
och yrkesvägar. Erfarenhet är ett effektivt sätt att lära sig, men undersökningarna visar att man ofta 
brister i att ge människor praktisk arbetslivserfarenhet eller nya utbildningsmiljöer. Man är också 
alldeles för dålig på att utnyttja nätverk med lokalt förankrade människor, som till exempel 
arbetsgivare eller gamla elever på utbildningsinstitutionerna. Till sist saknar man också ett europeiskt 
och internationellt perspektiv när yrkesinformation förmedlas (OECD, 2007). 

I Sverige har Skolinspektionen (2013:5) granskat studie- och yrkesvägledningen på 34 grundskolor i 
hela Sverige och utkommit med en rapport som heter Studie- och yrkesvägledning i grundskolan. 
Sammantaget är en väl fungerande studie- och yrkesvägledning en förutsättning för en stabil grund 
för elevens möjligheter att fatta viktiga beslut för framtida arbets- och yrkesliv. Rapporten bygger på 
tre huvuddrag där Skolinspektionen granskat om eleverna har tillgång till en regelbunden studie- och 
yrkesvägledning som bidrar till elevernas möjlighet att göra väl medvetna val, rektorns roll i att se till 
att vägledningen blir hela skolans ansvar och hur huvudmannen tar ansvar för att studie- och 
yrkesvägledningen fungerar på ett fullt acceptabelt sätt. Det framkommer att det råder bristande 
satsningar på verksamheten: 

Verksamheten begränsas ofta till enskilda satsningar inför gymnasievalet och studie- och 
yrkesvägledningen ses inte som en process som löper genom hela elevernas utbildning och inte heller 
som ett område där all personal på skolan samverkar. (Skolinspektionen, 2013:5, s.6) 

Under utbildningstiden får inte eleverna studie- och yrkesvägledning regelbundet och i praktiken 
anses inte studie- och yrkesvägledningen vara hela skolans ansvar. Brister finns i uppföljning och 
planering av studie- och yrkesvägledningens verksamhet. Den studievägledande verksamheten 
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särskiljs från övriga verksamheten och den utvärderas inte utifrån elevernas behov och efterfrågan 
enligt granskningen. Arbetet kantas av att prioritera det viktigaste för att tiden ska räcka till och 
elevernas val till gymnasiet i årskurs 9. Samverkan och planering saknar skolorna rutiner för när det 
gäller de studievägledande insatserna. Det råder en brist på arbete med att utveckla elevernas 
förmåga att kunna göra val och fatta beslut (Skolinspektionen, 2013:5).     

Hjälp till självhjälp i valprocessen 
I Åstorps kommun har en studie genomförts med 500 elever med fokus på hur elever kan höja sin 
utbildningsnivå. Studien har utförts med både intervjuer och enkäter och är genomförd på 
gymnasienivå. Respondenterna har svarat på frågor om stöd från vuxna, gällande framtida val. Det 
som framkommer ur studien är att de elever som har haft studie- och yrkesvägledning för råd inför 
framtiden tenderar att vara mer motiverande inför högre studier än de som inte har pratat med en 
studie- och yrkesvägledare. De svarar i enkätstudien att vägledningen har hjälpt dem i valen till 
utbildning och den personliga motivationen. En del är nöjda med det stöd som finns av studie- och 
yrkesvägledningens insatser medan andra önskar en mer vidgad verksamhet med studiebesök och 
enskilda samtal med studie- och yrkesvägledaren (Högdin et al., 2014). Det som framgår och som 
kommunen kommit fram till genom studien är att:  
 

x Eleverna behöver stöttning i val av utbildning och alternativa karriärvägar.  
x Genom att informera om utbildningars betydelse kan snedrekrytering motverkas. 
x Den geografiska platsen har betydelse för val av utbildning (Högdin et al., 2014).  

 
Under de senaste 10 åren har antalet elever som byter gymnasieprogram ökat, men andelen som 
väljer att avbryta sin utbildning helt har minskat. Det livslånga lärandet kan drabbas genom att 
eleven gjort ett flertal om- eller felval. Sociala och kulturella mönster återskapas om de inte utmanas. 
Flexibiliteten hos eleven i sitt kommande arbetsliv blir också drabbad av detta. De negativa följderna 
som kan drabba individen såväl som den privata och offentliga sektorn kan minskas genom att 
studie- och yrkesvägledningen är väl fungerande (Högdin et al., 2014). Att arbeta proaktivt med 
elever är av stor betydelse. Hjortzberg (2016) beskriver i sin studie hur viktigt det är att lyfta yrkets 
betydelse och därmed förbättra förutsättningarna för en god studie- och yrkesvägledning redan från 
grundskolan. Högdin et al. (2014) menar att eleverna behöver stöttning i val av studier och arbete för 
att motverka snedrekrytering på grund av informationsbrist hos eleverna. För att det här ska vara 
möjligt krävs det stöd från studie- och yrkesvägledare och att tid finns för det här. Lärarnas 
Riksförbund har undersökt vägledartätheten bland grundskolor och dess effekter: 

Enligt Lärarnas Riksförbunds (LR) undersökning från 2012 som mäter perioden 2004–2009 hade den 
kommun med högst vägledartäthet 106 elever per heltidsanställd vägledare och den med lägst 
vägledartäthet 3 333 elever. Undersökningen visar att elever som gått på en grundskola med låg 
vägledartäthet löper 20 procent högre risk att göra studieavbrott i gymnasieskolan. Siffran ökar 
generellt till 27 procent år 2009 och risken ökar till 40 procent för flickor år 2009. (Lärarnas 
Riksförbund, 2012, s. 5)  
 

Kontakten med arbetslivet kan bidra till att elevens intresse tillgodoses. Detta kan leda till en ökad 
motivation enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2013). Ett exempel som Hjortzberg (2016) tar 
upp är att i Västerås har man en förening som har startats av arbetsgivare och heter ”Jobba i 
Västerås”. Syftet med föreningens arbete är att främja elevers kunskaper om olika yrken och hur 
efterfrågan ser ut på arbetsmarknaden. Man vill vidga elevernas kunskaper om vad det finns för olika 
yrken och hur man gör väl genomtänkta val för framtiden, gällande utbildningar och arbeten. Utan 
en bred kunskap om yrken och utbildningar är det svårare för elever att göra val inför framtiden. 
Målet med ”Jobba i Västerås” är att alla elever mellan 10–19 år ska ha arbetsmarknadskunskap som 
ämne på en lektion som erbjuds. Material ges ut till lärarna för att de ska kunna ha fler lektioner 
inom ämnet. 
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I dag kan en elev i gymnasieskolan bara namnge omkring 25 olika yrken. Ta exempelvis yrket 
journalist. Varför vill en ung person bli det? Det vanligaste svaret är att hon eller han vill skriva och 
träffa människor. Det finns hundratals yrken som har detta bland sina arbetsuppgifter! Tyvärr känner 
de flesta unga människor bara till ett enda, och det är ett yrke där det i dag är ont om jobb. (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2013, s. 61) 

Teori 
I den här delen presenteras de teorier som används i examensarbetet. Det är Gottfredsons teori om 
kompromisser och självbegränsning samt Cognitive information process. 

The Theory of Circumscription and Compromise 
Linda Gottfredson (2002) har utvecklat en teori som hon kallar för The Theory of Circumscription and 
Compromise i vilken hon är intresserad av människans självuppfattning och teorin riktar främst in sig 
på barndom och ungdomstid. Hon beskriver hur individer ser sig själva i relation till omvärlden när 
dessa två möts. Hon delar upp människans kunskapsutveckling i fyra olika faser och beskriver i dessa 
vilka inlärningsförmågor som barn behöver behärska i varje ålder. Det kan dock vara stora skillnader 
mellan barns lärande, främst på grund av genetiska orsaker, och att detta sedan resulterar i skiftande 
karriärmognad.  

Barn och ungdomar befinner sig i olika nivåer vid olika tillfällen i livet enligt Gottfredson (2002) och 
hon beskriver dessa fyra olika. Nivå 1 når barnen när de är ca 3–5 år gamla och här ser de 
omgivningen konkret. När de ser yrken fokuserar barnet främst på de redskap som används, till 
exempel att en målare använder en pensel. Nivå 2, då barnen är ca 6–8 år, börjar de orientera sig i 
sin könsroll och börjar upptäcka att vissa yrken är olämpliga för dem. De påbörjar att dela upp yrken i 
kvinnligt respektive manligt vilket gör att vissa yrken passar dem men vissa inte. Nivå 3 når barnen 
när de är ca 9–13 år gamla och här börjar de bli mer medvetna om sociala klasser och prestige och 
ser sambandet mellan utbildning, inkomst och yrke. De blir här medvetna om vad andra tycker och 
vet till exempel vilka yrken som ens egna föräldrar eller kompisar skulle välja bort, vilket innebär att 
dessa nu väljs bort för individen. Den fjärde och sista nivån når ungdomen vid 14 års ålder och där är 
orienteringen till det unika jaget i fokus. Här har ungdomarna en uppfattning om vilka yrken som är 
lämpliga för dem och av de som inte har valts bort tidigare börjar man nu fundera på vilka som är 
mest värda att eftersträva och nåbara. Alla dessa bortval är det som i teorin menas med 
circumscription, att individen begränsar sina val genom att utesluta alternativ som inte anses som 
lämpliga. 

Den delen i teorin som handlar om compromise betyder att individen kompromissar och väljer ett 
yrke som är tillräckligt bra. Individen väljer bort alternativ som man egentligen hellre vill, men väljer 
alternativ som är lättare att uppnå. Anledningar till detta kan vara att de söker efter arbete som 
passar med deras självuppfattning och att dessa arbeten är lättare att definiera och hitta än deras 
bästa möjliga yrke. Det kan också vara så menar hon att ungdomar inte har något annat val än att ta 
arbeten som är ”bra nog”. Är detta fallet kommer de söka arbete inom det området som stämmer 
med deras uppfattning om att yrket passar dem rent könstypiskt, att det stämmer överens med 
deras självuppfattning och att det ligger på en lagom prestigenivå Gottfredson (2002). 

Gottfredson (2002) tar upp några punkter som kan komplicera individers karriärval. Den första 
punkten handlar om att ungdomar inte har tillräckligt med kännedom om yrken, och främst de yrken 
som inte tillhör deras egna alternativ. De söker efter information men endast från den närmaste 
omgivningen och de vet vanligtvis inte hur man skaffar sig ett yrke eller utbildning. Den andra 
punkten handlar om att hon anser att det är upp till ungdomarna att söka information eftersom 
information inte kommer till dem. Här anser Gottfredson att arbetslivserfarenhet är mycket positivt. 
Det kan vara alltifrån jobbskuggning, volontärsarbete, extraarbete eller annat som gör att man 
praktiskt får göra arbetsuppgifter. På detta sätt får man inblick i arbeten som man inte får via 
utbildning och hon menar att man konstruerar sig själv och sina intressen, värderingar och förmågor i 
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interaktion med andra människor. Andergren (2014) kompletterar med att för att få ungdomar att se 
mer än vanligt bör man öka deras exponering mot arbetslivet, detta för att ge dem chansen att 
upptäcka nya möjligheter. Han menar att praktik, studiebesök, förebilder, litteratur och film är bra 
hjälpmedel för detta och det ska då handla om människor som tar till sig helheten och inte bara 
väljer hälften. ”Hur smart är det att välja hälften när allt är tillgängligt?” (Andergren, 2014 s. 104). 
Han vill dock påpeka att det inte hjälper att vägledaren informerar och säger att det är klokt att ta 
vara på alla möjligheter, utan han anser att det har större inverkan om ungdomarna får uppleva 
detta själva och det är först då som ungdomarnas alternativ kan fördubblas. 

Cognitive information process – CIP 
Andergren (2015) beskriver att Sampson, Reardon m.fl. utvecklade en modell under 1970-talet som 
förklarade hur besluts- och valprocesser fungerar inom studie- och yrkesvägledningens område. 
Modellen symboliserar fyra olika nivåer. Modellens syfte är att lära individer om sig själva och hur 
man tar beslut. Utifrån CIP-teorin är studie- och yrkesvägledarens roll att stödja individen till ökad 
självkännedom och på så sätt få underlag till att göra väl underbyggda val. CIP-teorin är en bra grund 
för studie- och yrkesvägledarna så att de kan förstå processen i val och väljande. Vägledaren ska 
bidra till individens självkännedom genom information (Andergren, 2015). 

 

Figur 1. CIP-triangeln (Andergren, 2015, s. 57) 

Metakognition är den högsta nivån. Den inbegriper tankar om sina egna beslut och val. Inom den här 
nivån finns self talk, self awareness samt monitor och control. Med andra ord allting som rör 
tänkandet kring valen. Frågor som individer ofta ställer sig i valsituationer är ”har jag tagit rätt 
beslut?” ”Vad kommer andra tycka om mitt beslut?” Self talk handlar om hur individer pratar med sig 
själva. Om den inre rösten är positiv eller negativ. Self awareness handlar om förmågan att vara 
självmedveten och därmed ha möjligheten att upptäcka när den inre rösten är negativ. Monitor and 
control innebär att Individen inser att den kan behöva hjälp med sin beslutsprocess (Peterson, 
Sampson, Lenz & Reardon, 2002). Huvuddragen i modellen bygger på, att när individen upplever ett 
glapp mellan var den befinner sig idag och var individen vill vara i livet, då uppstår ett problem ”Gap 
between where you are and where you want to be” (Sampson, Reardon, Peterson & Lenz, 2003, s. 9) 
Genom att välja hur problemet ska lösas elimineras även glappet. Beslutsfattandet blir till handlande 
(Sampson et al., 2003).  

Nästa nivå i pyramiden är den allmänna beslutsförmågan och CASVE-cykeln. I den här processen ska 
individen identifiera, analysera och prioritera de olika alternativen för att kunna fatta ett beslut om 
sitt studie- och yrkesval. Det kan hända att valet ändå inte blev som individen hade tänkt sig och 
personen upplever en känsla av otillfredsställelse. Då har en inkongruens skapats och det innebär att 
individen känner ett glapp mellan sin nuvarande situation och sitt önskade läge. Ett exempel på detta 
kan vara att en elev vill byta gymnasieprogram eftersom individen inte trivs och vill hellre gå ett 
annat program. Det här förklaras i ett antal steg i en cykel som kallas för CASVE, detta för att 
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tydliggöra de olika stegen i ett beslut om vilket val individen ska ta och processen dit (Andergren, 
2015).  

 

Figur 2. Vår tolkning av CASVE-cykeln. (Andergren, 2015, s. 58) 

De olika bokstäverna i CASVE står för Communication (kommunikation) som handlar om att 
identifiera och beskriva problemet. Viktiga frågor för individen att ställa sig själv är: Hur känner jag 
inför mina valmöjligheter och vad vill jag få ut av karriärvägledning. Analysis (analys) är fokus på 
varför individen upplever ett glapp mellan nuläget och det önskade läget. I Synthesis (framtagande) 
ligger fokus på att identifiera möjliga lösningar på problemet och vad individen behöver göra för att 
lösa problemet. Valuation (beslut) vilket är det bästa alternativet för individen och Execution 
(skapandet av plan) där strategier utarbetas för hur individen ska nå det önskade målet. Hur kan 
individen använda sig av sitt första val och göra en handlingsplan för att komma igång med sin 
strävan efter målet och genomföra det (Petersson et al., 2002).  

I botten av CIP- triangeln kan man hitta individens självkännedom och kunskap om arbetslivet. Det 
här nås genom att öka information och kunskap hos individen. Karriärvägledarens roll inom CIP är att 
hjälpa klienten från ett läge som kan kantas av ångest, hopplöshet, förvirring och en känsla av 
kontrollförlust över framtiden till ett mer kontrollerat läge med hopp, självförtroende och en känsla 
av att individen får kontroll över tillvaron. När ett karriärval fattas bland de alternativ som individen 
har är karriärproblemet löst. Beslutsfattandet om vilket karriärbeslut som tas är en process men 
bygger även på att de handlingar som krävs för att implementera valet utförs. Det som påverkar en 
individs förmåga att göra bra och genomtänkta karriärval är familj, ekonomi, organisatoriska och 
sociala faktorer. Den grundläggande förmågan hos individer som ligger bakom karriärval är att 
individiden har en kapacitet att definiera, erkänna, lösa och ta tag i de karriärproblem som dyker upp 
(Petersson et al., 2002). 

Metod 
I det här kapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt. Från första tanken med arbetet, till det 
slutliga analysarbetet, genom forskningsansatsen fenomenologi.   

Kvalitativ metod 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie. Enligt Denscombe (2016) passar det småskaliga 
forskningsprojekt såsom detta när man vill göra en djupgående studie av ett begränsat område där 
datamaterialet är rikt och detaljerat. En annan fördel är att datamaterialet och analysen har en 
förankring i den verkliga världen, vilket passar oss bra eftersom vi inte vill tappa den förankringen 
och undersöka hur det ser ut i verkligheten. Denscombe menar att analys av kvalitativa data tar 
längre tid, vilket vi tagit hänsyn till och gjort de avgränsningar som behövs för att inte studien ska bli 
alltför omfattande och tidskrävande. 
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Många gånger pratar man om att kvalitativ forskning inte går att generalisera eftersom den bygger 
på detaljerade djupstudier av ett mindre antal enheter. Detta har heller inte varit vår avsikt utan vi 
inser att vår forskning tillåter mer än en giltig förklaring. För precis som Denscombe (2016) säger så 
inser man i kvalitativ forskning att olika forskare kan komma fram till olika slutsatser även om man 
använt ungefär samma metoder. 

Urval  
Den urvalsmetod som man väljer styrs av vad man har för syfte och forskningsfrågor. Att hitta studie- 
och yrkesvägledare som har mycket att berätta utifrån det forskningsområde som studien består av, 
är en fördel. Vi ville uppnå mättnad i studien och det kan göras genom att intervjua så många att det 
inte framkommer mer olikartade synpunkter eller att intervjua så olika personer som möjligt för att 
få en bredd. Utifrån analysen av den insamlade empirin kunde vi se att underlaget var tillräckligt 
eftersom det inte framkom nya teman (Bryman, 2011).  

Studien har genomförts i tre olika kommuner i Sverige. Denscombe (2016) säger att ett inslag av 
bekvämlighet finns i de flesta forskares urvalsstrategier eftersom tid och resurser är begränsat. Så är 
även fallet i denna studie då vi har gjort urval i närheten av där vi bor för att underlätta intervjuernas 
genomförande. Det enda urvalskravet vi hade på våra informanter är att de ska arbeta på en 
gymnasieskola, därför har studie- och yrkesvägledare på det aktuella stadiet kontaktats via mail och 
vartefter vi fått positiva svar kring medverkande har intervjuerna genomförts. 

Avgränsningar 
Vi har valt att endast intervjua studie- och yrkesvägledare på gymnasienivå, att inte se det från annan 
personals eller elevernas perspektiv. Den här avgränsningen har vi gjort utifrån den tid vi har haft att 
disponera till examensarbetet och att vi ville fördjupa oss istället för att bara skrapa på ytan.   

Datainsamlingsmetod 
Vi har valt intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom vi ville få en nyanserad och djup bild av 
våra forskningsfrågor. Vi ville ta reda på studie- och yrkesvägledarnas åsikter, uppfattningar, känslor 
och erfarenheter kring vårt ämne och då är intervjuer en bra metod menar Denscombe (2016). Han 
säger också att intervjuer är lämpliga när man vill förstå fenomen på djupet och inte endast redovisa 
dem med några få enstaka ord. Intervjuerna har också gett oss möjligheten att läsa av ansiktsuttryck 
och kunna höra det som inte sägs. Vi har utfört det som Denscombe kallar för personliga intervjuer, 
vilket innebär att man som forskare möter sin informant öga mot öga. En fördel med detta är att 
denna intervju är lätt att arrangera menar han och att den är lätt att kontrollera och att skriva ut då 
det bara är en persons röst att känna igen och bara en person som pratar i taget till skillnad mot 
gruppintervjuer. Detta har vi tagit hänsyn till och valt att ha intervjuer med en informant åt gången. 
Vi har också valt att dela upp intervjuerna så det endast är en som intervjuar vid varje tillfälle. Detta 
är också av bekvämlighetsskäl då vi bor på olika orter och intervjuerna på så vis är lättare att 
arrangera. Detta är också en del i att minska det som Kvale och Brinkman (2009) benämner som 
maktasymmetri. Med det menar de att det råder en obalans, oftast inte avsiktligt, genom att det är 
den som intervjuar som styr dialogen med frågorna och också bestämmer vad som är viktigt att följa 
upp och som i slutändan har tolkningsmonopol på det som sagts i intervjun. För att minska den 
maktasymmetrin ville vi endast vara en som intervjuar och att vi möter våra respondenter på en plats 
vald av dem själva, oftast på personens eget arbetsrum. 

Våra intervjuer har varit semistrukturerade vilket innebär att vi haft en färdig lista med frågor som 
ska besvaras men att vi höll en flexibel inställning till dessa. Denscombe (2016) säger att det är viktigt 
att svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter. Vi har 
varit flexibla med ordningsföljden på våra frågor, vi har ställt följdfrågor när det behövdes och tog 
intervjuaren upp något annat som denne anser viktigt kring detta lät vi respondenten prata utförligt 
om detta. 
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Denscombe (2016) tar upp en nackdel med intervjuer, det kräver en hel del tid, vilket vi haft i åtanke 
när vi valde antal respondenter. En annan nackdel som han tar upp kan vara den så kallade 
intervjuareffekten. Med det menas att de vi intervjuar svarar det som de tror vi förväntar oss för att 
göra oss tillfredsställda. Vi inser att detta kan vara fallet då det kan upplevas som känsligt att vi som 
blivande studie- och yrkesvägledare kommer ut och intervjuar de som redan är aktiva inom yrket. 
Genom intervjuerna hade vi dock möjlighet att uppfatta motsägelser i det som respondenterna sagt 
och har haft möjligheten att ställa följdfrågor när vi ansett det lämpligt. Vi har valt att utgå från att 
det respondenterna säger är ärliga svar. 

Genomförande 
Inför intervjuerna upprättade vi en intervjuguide som skulle ligga till grund för intervjuerna även om 
vi ville ha en flexibel inställning till dessa. Vi upprättade den tillsammans för att få in fler synvinklar 
på detta. 

Intervjupersonerna kontaktades via mail där de även fick ta del av vårt missiv som innehöll 
information och de etiska riktlinjerna. De som tackade ja bokades tid med, enligt deras önskemål om 
tid och plats. Intervjuerna genomfördes sedan öga mot öga och för att kunna vara mer fria under 
intervjuerna valde vi att spela in de med ljudupptagning.  Detta fick självklart respondenterna 
godkänna. Under intervjun hade vi med oss papper och penna för att kunna göra anteckningar och 
kommentarer under tiden om det är något som ej uppfattas på ljudupptagningen, till exempel 
ansiktsuttryck, gester, mimik med mera. 

Forskningsansats - Fenomenologi  
Kvale & Brinkmann (2009) menar att fenomenologi innebär att man vill studera fenomen, ta reda på 
mänskliga upplevelser/erfarenheter och hur de ter sig. Metoden har sitt centrala ursprung i 
intervjupersonernas livsvärld. Med livsvärld avses ”Världen som den upplevs direkt och omedelbart i 
vardagen, oberoende av och före vetenskapliga förklaringar” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 359). 
Kvale & Brinkmann (2009) refererar till Giorgi (1975) som menar att fenomenologin handlar om att 
man vill studera strukturen, variationerna inom strukturen och det är där som respondenternas 
livsvärld ger sig tillkänna. Forskaren vill försöka sätta sig in i respondentens tillvaro och se på den 
utifrån respondentens ögon. Det är individens tolkning av sina erfarenheter och på vilket sätt den 
uttrycks.  

Att använda sig av intervjuer inom fenomenologin, syftar till att beskriva snarare än att förklara eller 
analysera det som framkommer ur intervjuerna. Forskaren vill att respondenterna ska komma i 
kontakt med sina tidigare erfarenheter och berätta om dessa. Utifrån den intervjuguide som använts 
är inriktningen och kontexten viktig och inte allmänna åsikter ur en fenomenologisk metodansats. 
Vid intervjutillfället antog vi en öppenhet för att upptäcka eventuella nya fenomen. Det är inte bara 
det som sägs som noteras utan intervjupersonens uttryck, tonfall, kroppsspråk och ansiktsuttryck. 
Det som sägs explicit och implicit ska intervjuaren vara uppmärksam på (Kvale & Brinkmann, 2009).  

En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker förstå teman i den levda vardagsvärlden ur 
undersökningspersonens eget perspektiv (…) Den liknar ett vardagssamtal, men som professionell 
intervju har den ett syfte och inbegriper en specifik teknik; den är halvstrukturerad – den är varken ett 
öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Den utförs enligt en intervjuguide som fokuserar 
på vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43)  

Fenomenologin innebär fokusering på medvetandet och livsvärlden, informanten har en öppenhet 
för intervjupersonernas erfarenheter, prioritering av exakta beskrivningar, strävan efter att låta 
förkunskaperna stå tillbaka och sökande efter permanenta existentiella meningar i berättelserna. 
Helt enkelt ett konstant sökande efter mening i fenomenen (Kvale & Brinkmann, 2009). Hur individer 
skapar mening i den omgivande världen de lever i och hur forskaren ska sätta sina egna förutfattade 
meningar åt sidan när individens omvärld ska förstås. ” (…) För att kunna förstå innebörden i en 
människas beteende försöker fenomenologen se saker och ting utifrån den personens perspektiv 
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(Bryman, 2011, s. 33)”. Individens världsuppfattning och tolkningen av den är basen för den 
fenomenologiska forskningsansatsen (Bryman, 2011). 

Forskningsetiska överväganden 
När man genomför en forskningsstudie, finns det etiska riktlinjer som man måste ta hänsyn till. Dessa 
regler beskriver hur studiens deltagare bör beaktas och att frågor av etisk karaktär bör vara med i 
tankegångarna redan i planeringen av en forskningsstudie (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 
förhållande som forskare och respondent har sinsemellan hanteras i dessa etiska riktlinjer (Bryman, 
2011). Målet med riktlinjerna är att nå en hög tillförlitlighet och en hög kvalité. Anonymitet och att 
skydda de medverkande är av stor vikt för att kvalitén på forskningen ska vara av god art (Patel & 
Davidsson, 2011).   

När vi valde ut studie- och yrkesvägledare att intervjua, började vi med att skriva ett missiv med 
information om vår studie och vad intervjun skulle handla om men endast tillräckligt med 
information för att inte påverka intervjudeltagarnas svar. I bilaga 2 finns missivet att läsa. Vi 
presenterade vilka vi var, kontaktuppgifter och syftet med studien i enlighet med informationskravet 
som bygger på individens fria vilja att delta i studien och att när som helst kunna välja att hoppa av. 
De som valde att vara med i studien har gett sitt samtycke enligt samtyckeskravet som främjar 
respondentens deltagande genom att det sker på respondentens villkor. I missivet behandlade och 
berättade vi om de etiska riktlinjerna som är till för att främja en god forskningssed och hur 
respondenternas medverkan skulle behandlas. För att deltagarna ska ta del av dem och vara 
medveten om etiken kring forskningsstudien, valde vi att ta med de etiska riktlinjerna och även 
berätta om dem innan vi påbörjade de olika intervjuerna. I brevet skrev vi att skolornas namn och 
studie- och yrkesvägledarna skulle komma att vara fiktiva då vi ville försäkra oss om deras 
anonymitet eftersom det inte finns så många gymnasier på mindre orter och betydligt fler på större 
orter. Vi skulle inte heller gå ut med vilka gymnasieskolor vi hade varit på och intervjuat, detta för att 
bibehålla respondenternas anonymitet i enlighet med konfidentialitetskravet. Deltagandet var 
frivilligt och kunde därmed avslutas när som helst under intervjun eller studiens gång. Resultatet från 
intervjuerna skulle enbart komma att användas i forskningssyfte som vi upplyste deltagarna om, i ett 
tidigt skede i enlighet med nyttjandekravet. Deltagarna erbjöds att ta del av vårt examensarbete. 
(Hermerén, 2011)  

Databearbetning 
Efter våra intervjuer transkriberade vi dessa för att vi båda skulle kunna ta del av varandras 
intervjuer. En annan fördel med detta enligt Denscombe (2016) är att det är lättare att se detaljer 
och göra jämförelser mellan data. Transkriberingar av ljudfiler är mycket tidskrävande vilket vi var 
medvetna om från början, men vi anser ändå att detta var viktigt för vår studie. Vi delar 
uppfattningen om att transkribera med Denscombe som säger att det kan vara mödosamt, men att 
det är en värdefull del av forskningen. Transkriberingarna lät oss komma närmare det insamlade 
materialet och det var lättare att ha en utskriven intervju att analysera än intervjun på en inspelad 
ljudfil endast. Under intervjuerna hade vi möjlighet att göra kommentarer och anteckningar vilket vi i 
transkriberingarna kunde skriva med som kommentarer. Dessa kunde vara till exempel saker som 
inte sades med ord som gester, ansiktsuttryck eller andra iakttagelser. När alla våra intervjuer var 
transkriberade kunde vi enkelt ta del av varandras intervjuer och därefter plocka ut de delar vi ansåg 
intressanta och bilda teman och mönster i våra respondenters svar. Detta kopplades sedan till teorier 
och tidigare forskning användes för att jämföra och diskutera intervjuerna ytterligare. 

Resultat och analys 
I den här delen presenterar vi de olika respondenterna som deltagit i intervjuerna. De mönster som 
framkommit utifrån den insamlade empirin redogörs och analyseras med hjälp av teorier och tidigare 
forskning. Teman från det empiriska materialet är utvalda och den fenomenologiska 
forskningsansatsen löper genom textens struktur och mening.  
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Presentation av intervjupersonerna 
Här kommer vi att presentera de studie- och yrkesvägledare vi intervjuat för att ni som läsare ska få 
veta lite mer om vilka de är. Alla namn är fiktiva för att säkerställa deras anonymitet. 

Barbro  
En av intervjupersonerna kallar vi för ”Barbro”. Hon tog sin examen som studie- och yrkesvägledare 
2003 och har sedan dess arbetat som det på olika skolor. Hon har mest varit på gymnasiet men även 
några år på grundskolan. Den skolan hon arbetar på just nu har hon varit på i ett år. Hon arbetar som 
ensam studie- och yrkesvägledare på sin skola och har ca 200 elever, hennes tjänst består av 50 % 
studievägledning och 50 % marknadsföring. 

Greta 
”Greta” blev klar med sin utbildning till studie- och yrkesvägledare 1991 och har sedan dess arbetat 
som det. På den aktuella gymnasieskolan har hon varit i ungefär 12 år men har innan det arbetat på 
grundskola och vuxenutbildning på olika skolor. Hon arbetar tillsammans med en annan studie- och 
yrkesvägledare och tillsammans ha de ungefär 1300 elever. De har delat upp programmen som 
skolan har så de har ansvar för olika. 

Anita 
Studie- och yrkesvägledaren ”Anita” har arbetat sen 2013 då hon blev färdig med sin utbildning. Hon 
har tidigare varit på en annan gymnasieskola och där hon arbetar nu har hon varit i 3 år snart. Hon 
har ungefär 450–500 elever på de program som hon är ansvarig för och arbetar tillsammans med 2 
andra studie- och yrkesvägledare som har hand om andra program på samma skola. 

Ulla 
”Ulla” gick ut sin utbildning till studie- och yrkesvägledare 1998. Sen dess har hon även arbetat med 
lite annat, men som studie- och yrkesvägledare i ungefär 9 år och då på den gymnasieskolan hon är 
på idag. Skolan har omorganiserats, så de program hon har idag har hon inte alltid haft. Idag har hon 
ungefär 300 elever fördelat på de program hon ansvarar för. Hennes tjänst är 50 % och hon har två 
kollegor på skolan som också är studie- och yrkesvägledare. 

Marianne 
”Marianne” tog sin examen som studie- och yrkesvägledare 2002. På den nuvarande skolan har hon 
arbetat i 6 år till hösten 2017. Innan dess har hon arbetat i olika skolor och funktioner. Grundskola, 
Komvux och gymnasiet har hon arbetat på. Hon är ensam på sin nuvarande tjänst och har 700 elever. 
Hennes tjänst är på 100 %.  

Gunilla 
”Gunilla” har arbetat i 6 år på gymnasieskolan hon arbetar på idag och tog examen 2011. Hon har en 
tjänst som består av 50 % av studievägledning på gymnasienivå och 50 % på vuxenskolan som är 
belägen på samma plats. Hon har en kollega som hon delar arbetet med. Skolan har sammanlagt 600 
elever. 300 på vuxenutbildningen och 300 på gymnasieskolan.  

Berit 
”Berit” tog sin examen som studie- och yrkesvägledare 2005. Hon har arbetat sedan hon påbörjade 
sin utbildning 2002, då deltid. Hon har snart arbetat i 15 år. På hennes nuvarande arbetsplats har hon 
arbetat sedan 2008. Det är 750 elever som Berit har hand om och hon är ensam i sin roll. Det finns 
språkintroduktion på skolan men där hyr man in en konsult på 20 %. Tidigare har Berit arbetat på en 
annan gymnasieskola som studie- och yrkesvägledare.  

Gertrud 
”Gertrud” blev klar med sin utbildning 2012. Hon har arbetat på två olika arbetsplatser sen hon tog 
sin examen. Hon har hand om 350 - 400 elever. På skolan finns det flera studie- och yrkesvägledare. 
Hennes tjänst är på 100 %. 
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Samhällets eller individens behov?  
I intervjuerna framkom det att samtliga studie- och yrkesvägledare informerar om yrken där det 
råder hög efterfrågan i. De presenterar fakta i form av yrkesprognoser och antagningspoäng som 
exempel och är noga med att inte lägga in personliga värderingar i vägledningen med elever. De är 
överens om att marknadsföring och samhällets behov av personal inom vissa yrken inte ska få styra i 
samtalet med eleverna. Alla respondenter är överens om att opartiskhet är viktig för en rättvis 
vägledning där eleverna står i centrum. Det här framkommer i (SOU 2001:46) där det beskrivs att 
studie- och yrkesvägledningen bör vara opartisk och fri från värderingar, när det gäller elevernas val 
av utbildning eller arbete. Det är eleven som är i fokus vid samtalen och studie- och yrkesvägledarens 
tankar och känslor ska vara neutrala. Det som var genomgående i alla intervjuerna är strävan efter 
ett neutralt förhållningssätt i vägledningen. Gertrud menar att:      

Jag tycker det är viktigt att påpeka inom vilka branscher och sektorer som det finns mycket jobb (...) 
Åhhh ta upp det till diskussion med eleven (…) Såå… det är liksom en del utav valet dom gör och den 
delen behöver dom också få information om, hur ser det ut i dom olika branscherna, när jag ska göra 
mitt val? (Gertrud) 

 
Att vara ärlig i sin vägledning och berätta fakta utifrån olika informationssidor, såsom SACO eller 
arbetsförmedlingen används som verktyg. Arbetsmarknaden är föränderlig och behovet av 
kompetens varierar, vilket leder till att studie- och yrkesvägledare har en viktig roll i att vidga 
perspektiv hos eleverna genom att prata om olika yrken och upptäcka yrken som de tidigare inte 
kände till (Skolverket, 2012). Gunilla beskriver att hon är realistisk i sin vägledning genom att säga hur 
prognoserna ser ut för respektive yrke men hon är tydlig med att påpeka: ” (…) är det, det här som 
du brinner för och drömmer om, så klart du ska göra det”. Gunilla menar att det är viktigt att 
eleverna vet om hur det ligger till, prognoserna på arbetsförmedlingens hemsida använder hon för 
att visa hur det ser ut. Hon poängterar att oavsett hur svårt det är att få ett visst yrke eller komma in 
på en viss skola så är det inte omöjligt. Här handlar det om att hon frågar eleven hur gärna den vill 
komma in på utbildningen respektive arbeta inom ett visst yrke. 

Jag tror att det är en träning att vidga perspektiv (…) Utmaningen blir ibland att få dom att lyfta 
blicken, att se någon annanstans… att ha en plan B. (…) Hur vet dom att dom vill bli psykolog, och hur 
vet dom att dom vill bli jurist. (Greta) 

 
Peterson et al. (2002) beskriver teorin Cognitive information process (CIP), med fokus på hur en 
valprocess går till. Individen upplever ett glapp mellan var den befinner sig i nuläget och var den 
skulle vilja vara i livet. Studie- och yrkesvägledarna som vi intervjuat speglar arbetsmarknaden och 
säger hur det ligger till inom respektive yrke. Det Gunilla menar är att elever som vill sikta mot ett 
visst yrke som det råder brist på ska satsa, för ingenting är omöjligt. Cognitive information process 
beskriver glappet mellan nuläget och det önskade läget som inkongruens och för att glappet ska 
minska och elever kunna nå sina mål, krävs information om hur man tar sig till målet (Andergren, 
2015). Det är i det läget som en studie- och yrkesvägledare kan stötta eleven med fakta och vara ett 
bollplank. Att sprida rätt information och dubbelkolla på olika internetsidor är respondenterna 
överens om att de alla gör, för att det är så viktigt att informationen de förmedlar är riktig.   

Under intervjuerna nämner Berit vikten av att ha fler alternativ än bara ett enda yrke man strävar 
efter, ifall det inte skulle bli som man tänkt sig. Man kan vidga perspektiv hos eleven genom att prata 
om alternativa yrken som finns. Det kan vara yrken som eleven inte känner till. Berit beskriver 
fördelen med att diskutera alternativa vägar:  

(…) Men att det är viktigt att jobba med sin B-plan liksom. Men det är egentligen som jag säger till alla 
läkare, veterinärer å arkitekter å också att hålla det levande. Å fundera på hur mycket det får kosta. 
Hur många år är jag beredd att äta nudlar. (Berit) 
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Linda Gottfredsons (2002) Theory of Circumscription and Compromise klargör ett antal faktorer som 
kan försvåra individers karriärval. Ett av dem är informationsbrist om yrken. Elever vet inte tillräckligt 
om olika yrken utan främst om de som finns i närheten. Det släktingar och vänner arbetar med har 
de koll på. Respondenterna är överens om att samtalen kan vara väldigt informationsinriktade och 
att de letar fram fakta på internet för att förmedla den vidare till eleven. Individen lär sig bäst genom 
att själv leta efter information menar Gottfredson.  

Gunilla utmärker sig genom att berätta att vissa elever utgår ifrån var det behövs arbetskraft och 
därmed att elever vill utbilda sig till ett visst yrke för att det finns arbete inom det: ”Men vem säger 
att just den här personen får arbete där om den inte är framåt å på”. Gunilla trycker på vikten av att 
man inte kan lova någonting som studie- och yrkesvägledare. Hon beskriver att elever inte bara bör 
utgå ifrån var det finns arbete, utan tänka på att de ska vilja arbeta inom området också. Ulla betonar 
vikten av att prata om alternativa yrken inom samma bransch för att vidga synsättet hos eleverna.  

(…) Att säga att bli sjuksköterska för där finns det gott om jobb men sen känner man att aldrig i livet, 
nej jag tror inte på att det och därför har jag lite svårt när de pratar om när man är på ställen att här är 
det brist och ni studievägledare behöver göra… nej det är inte mitt jobb att matcha och flytta över 
folk, då har dom inte fattat vad vi håller på med nånstans. (…) Jag tänker individen. Det är den jag 
jobbar för, jag är advokat för den, jag jobbar för den. (Ulla) 

Flera av respondenterna pratar om att det är viktigt att ha en plan B, att man kan se alternativ till det 
man vill göra. Marianne menar att ”Ehhh…då handlar det ju om att se till att man vet om alternativ 
(…) Det handlar ju mycket om att bredda alternativen och se men också att göra tydligt (…)” 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2013) lyfts vägledningen fram som ett viktigt verktyg för att 
öka genomströmningen i skolan, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och minska 
arbetslösheten bland unga. Förändringar i skolan och det omgivande samhället gör att studie- och 
yrkesvägledning blir ett viktigt verktyg för att stötta eleverna i sina val- och beslutsprocesser. Greta 
menar att yrkesprognoserna som finns inte alltid är att lita på eftersom ingen kan veta hur det 
kommer att se ut om 5 år helt säkert.  

Jag är inte speciellt duktig på att gå arbetsgivarnas tjänster… jag kan nog säga såhär…vart finns det 
jobb nånstans… då kan man ju titta på arbetsmarknadsbarometer och så (…) Men då måste man ju 
tänka såhär… hur ser det jobbet ut om 5 år när du är klar med din utbildning… ja och sen. Det där är… 
ju ofta… mot gymnasiet… om det finns mycke jobb och sådär… sjuksköterskor eller vi behöver 
rörmokare… och det har ju dom passerat… men det är klart att om dom säger beteendevetare… jag 
vill bli det… då får man ju titta på att ja det finns ju jobb men det kan vara svårt att få jobb för det är så 
luddigt också. (Greta)  
 

En anknytning till skola och utbildning är en förutsättning för vägledningen. Studie- och 
yrkesvägledares kunskaper om yrkeslivet och kontakter bidrar till konsekvenser hos eleverna då de 
får svårt att välja utbildning som leder till arbete vid ett senare skede (Hjortzberg, 2016).  Peterson et 
al. (2002) beskriver att i teorin Cognitive Information Process bygger studie- och yrkesvägledaren 
kunskap om omvärlden i form av yrken och utbildningar som sammantaget med självkännedom är 
grunden i att fatta beslut om sin karriär och genom information bidra till att bygga individens 
självförtroende. Barbro beskriver hur hon arbetar med eleverna på skolan och vikten av att vara fria 
från värderingar i mötet med eleverna och deras val- och beslutsprocesser.  

Jaa sen lägger jag absolut ingen värdering i det hela, absolut inte. Utan det är ren 
vägledningsinformation. Ingenting som speglas åt marknadsföring åt nåt av de här programmen, det 
gäller att hålla isär. Helt neutral pratar jag lika mycke om fordon. Matchning tycker jag är hemskt när 
man säger, men ändå information. (Barbro) 

Sammantaget beskriver respondenterna att deras strävan är att arbeta opartiskt och utan 
värderingar. Elevens fria vilja är det som styr samtalen. Individen är i fokus och studie- och 
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yrkesvägledaren lägger undan sina värderingar och arbetar med en inställning som är utan 
förutfattade meningar.  

Vägledning som en röd tråd genom skolsystemet 
Studie- och yrkesvägledning är ständigt på tapeten och flertalet individer anser att 
vägledningsaktiviteterna har stor vinning av att påbörjas redan i unga åldrar. Genom att börja med 
studie- och yrkesvägledning redan i grundskolan kan man reducera osäkerhet och öka kännedom om 
utbildnings- och arbetsmarknaden. Under grundskolan ska eleverna enligt Skolverket (2011) erhålla 
information för att kunna göra väl underbyggda val inför framtiden. Om elever gör flera omval eller 
felval, kan det leda till att självförtroendet minskar och det livslånga lärandet kan bli lidande.  

Proaktivitet är en viktig del att arbeta med hos eleverna. Genom att lyfta yrket studie- och 
yrkesvägledare, kan man också förbättra förutsättningarna för en positiv upplevelse av studie- och 
yrkesvägledningen redan i grundskolan (Hjortzberg, 2016). Respondenterna är överens om att 
aktiviteterna har stora fördelar om man börjar arbeta med eleverna i tidig ålder. Genom att sprida 
kunskap kan man också eliminera okunskap och förutfattade meningar hos eleverna. Ulla berättar att 
man bör börja redan i grundskolan med att bygga kunskap hos eleverna kring olika yrken: 

Och jag tror att man behöver jobba mer i grundskolan, vad dom olika yrkena är och områden. För hur 
ska vi kunna få nån att gå industri om man bara tror att man går runt och är skitig hela dagarna och 
jobbar tungt, jag menar, så är det ju inte. (Ulla) 
  

I intervjuerna ser vi att, förutom Ulla, flertalet av studie- och yrkesvägledarna önskar att elever på 
grundskolan skulle ha mer vägledning. Att verksamheten skulle utökas för att eleverna ska ha det 
enklare att orientera sig inför valet till gymnasiet. ”(…) När man blir lite äldre…men åttor och nior 
förstår inte gymnasiet förrän dom kommer hit så de tänker på ett lite annorlunda sätt, så är det ju” 
(Barbro). Jutdal (2015) menar i sin rapport att vägledning genom hela skoltiden är positivt eftersom 
en valprocess tar lång tid. Dessutom kan elever med låga betyg, behövas fångas upp i tid för att ha 
möjligheten att komma in på den utbildningen de vill. Tanken på vägledningen som en röd tråd 
genom hela skolan, ända från förskolan till gymnasiet men även i vuxen ålder med hjälp av både vid 
och snäv vägledning är positiv. Enligt Jutdal är det här en av de viktigaste frågorna för Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Målet är att integrera arbetslivsfrågor i utbildningen under hela 
skoltiden.  

Enligt Jutdal (2015) är det viktigt med engagerade skolledare som ser hur viktigt studie- och 
yrkesvägledarens arbete är i skolan, detta är en förutsättning för att upprätthålla att studie- och 
yrkesvägledningen är hela skolans ansvar menar hon. Här ser vi till exempel att Greta delar den 
uppfattningen och uttrycker sig flera gånger under intervjun att hon önskar mer stöd ifrån ledningen.  
 

Ja, jag tycker ju… att… skolan måste vara organiserad på ett helt annat sätt… att det blir mera vi. Att 
man dagligen jobbar mer nära varandra… att vi är delaktiga när man pratar om kanske… pratar om… 
ehh… på vissa profiler… att vi finns med konstant, ja men du kan göra såhär, här kan vi faktiskt fånga 
upp den delen av arbetsmarknaden. (Greta) 

Här menar Greta att hon anser att de som arbetar på skolan inte arbetar tillsammans utan sköter 
sina arbetsuppgifter på sina egna rum och att man bara träffas på något möte ibland och att hon 
önskar att ledningen var starkare för att få ihop skolans personal. Här får hon även medhåll av 
Gertrud som önskar att det skulle bli mer naturligt att arbeta tillsammans med lärarna på skolan i 
utbildnings- och yrkesrelaterade frågor. Även Skolverket (2013) som menar att studie- och 
yrkesvägledning är hela skolans ansvar och att skolans verksamhet ska genomlysas av det här arbetet 
i sina olika verksamheter. Det här bör utvecklas ytterligare för att stötta eleverna och göra dem 
medvetna om den kommande framtidens möjligheter. Även Respondenterna beskriver att studie- 
och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar. Detta kan se ut på olika sätt på skolorna, till exempel 
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att elevhälsoteam kan bli inkopplade då elever inte mår bra, lärarna pratar om olika yrken under 
lektionerna och bjuder in olika yrkeskategorier för att prata om vad de gör i sitt arbete.   
 
Berit beskriver till exempel att skolan är bra på att samarbeta kring elever när rektorn sammankallar 
till detta, bland annat genom elevkonferenser. Berit är ofta med på elevkonferenserna, vilket leder 
till att hon träffar berörd elev vid några tillfällen för att diskutera skolgången. Elevkonferenser äger 
rum när en elev riskerar att inte kunna ta ut sin examen i tid. Jutdal (2015) menar att vägledningen 
bör vara en del i hela skolgången och i det här fallet som Berit beskriver nedan, kunde insatser varit 
till fördel ännu tidigare.  
 

Dååå… kallar vi till elevkonferens för att reda ut varför och höra elevens och föräldrarnas syn på det 
hela. Försöka hitta nånting, vad är det som behöver förändras? Ska det va att byta skola, program 
eller… har eleven hög frånvaro eller nåt stöd som kan sättas in å så. (Berit) 

Skolverket (2008) skriver att studie- och yrkesvägledaren är en viktig person på skolan både när det 
gäller elevvårdsarbete och i arbetet med elevens framtidsmöjligheter. Det är eleven som ska välja 
eller välja bort och här har personal på skolan stor möjlighet att hjälpa till utan att påverka valet 
genom ett bra arbetsklimat och professionella samtal. 

Den skolan som Marianne arbetar på tar ett stort ansvar för elevernas kommande arbetsliv. Det är 
lärarna som sticker ut och sköter kontakten med arbetslivet. Det är mer uttalat på Mariannes skola 
än de andra respondenternas. Enligt Förordning om läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144) 
är det eftersträvansvärt att upprätta ett bra samarbete med arbetslivet. Elevers lärande och 
utveckling diskuteras med föräldrar och det här är viktigt för att bibehålla en studie- och 
yrkesvägledning med god kvalité. Skolverket (2012) menar att det finns många olika vägar att välja på 
efter gymnasiet för eleverna och därför är kunskaper i hur man söker information viktig för eleverna. 
Lärarna och annan skolpersonal ska bidra till elevernas utveckling eftersom studie- och 
yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Jutdal (2015) beskriver vikten av att elever får kunskap om 
sin omvärld vad gäller utbildning och yrken och den skolan Marianne arbeta på visar exempel på det:  

När det gäller att våra elever ska få tillgång till det yrkesliv som dom utbildar sig till… det är så tydligt. 
Alla lärare här som utbildar inom yrkeskurserna har jobbat inom yrket. (…) Alla lärare har kontinuerlig 
kontakt med arbetslivet utanför. De e dom som hanterar det här med praktikplatserna. (Marianne) 

Här kan vi se att lärare är aktiva i de studie- och yrkesvägledande insatserna på skolan.  Detta kan vi 
se exempel på även på Ullas skola där en lärare till exempel just nu är engagerad och försöker få dit 
en affärsjurist till skolan. Det är riktat mot programmet som eleverna går. Risken är att man inte 
vidgar elevernas perspektiv tillräckligt mycket eftersom man bjuder in en yrkesverksam person som 
är inom ämnena de redan läser om. Men eftersom Ulla väljer en person som är inom samma ämne 
som de redan studerar så vidgas inte elevernas perspektiv på samma sätt som om en person från ett 
helt annat ämne hade kommit och berättat om sitt arbete.  

Men vi har också pratat om att ha nån form av månadens föreläsare, månadens yrke som ska komma 
hit. Nu håller vi på, det är en lärare som jagar en affärsjurist till exempel, så då får vi ju höra vad den 
gör och eleverna får komma och lyssna (…). (Ulla) 

Det här kan leda till konsekvenser för elevernas del och att deras perspektiv inte vidgas lika mycket 
och att självkännedomen hos eleverna inte blir lika stark då de inte rustas med information som de 
hade behövt. Ulla visar på att hennes värderingar smittar av sig i vägledningsaktiviteterna som hon 
håller i. Enligt Andergren (2015) är det viktigt att vara fri från värderingar i mötet med eleverna och 
deras val- och beslutsprocesser, Ulla utrycker sig så här om saken:  

Jag tänker att dom som går här har ändå gjort sitt val nånstans. Jag tänker att dom här gör sin grej på 
grundskolan. Men dom kan också komma ut till gymnasiet, vi får frågan varje år men jag tänker att 
dom här har ändå redan valt. (Ulla)  
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Ulla menar alltså att hon anser att de som valt program på gymnasiet redan gjort ett val och därför 
kan man i skolan fokusera på dessa områden. Hon menar, precis som flera andra vi intervjuat, att 
arbetet ska ske på grundskolan så eleverna vet mer inför valet till gymnasieskolan. Man kan dock 
fundera på vad som händer om detta inte är fallet och eleverna på så vis missar värdefull information 
om yrken och studier överlag. Om man tittar på Gottfredsons (2002) teori där hon menar att det är 
väldigt viktigt att barn och ungdomar har tillräcklig information om yrken i ung ålder, annars är risken 
stor att individerna begränsar sig och kompromissar bort på felaktiga grunder. När man tittar på de 
nivåer som Gottfredson beskriver så syns det tydligt att arbete med yrken bör börja tidigt eftersom 
redan när barnen är tre år börjar de se omgivningen konkret och upptäcker yrken, även om det då 
främst fokuseras på de redskap som används. Nivån efter det börjar barnen upptäcka könsroller och 
redan här bildar sig barnen en uppfattning om yrken är lämpliga eller ej för dem. Här har grundskolan 
en stor del i att hjälpa barnen så de inte redan i ung ålder begränsar sig på grund av sitt kön. När 
eleverna har kommit till gymnasiet är chansen stor att de redan valt bort många yrken som troligtvis 
inte kommer med som ett alternativ igen menar Gottfredson. 

Även teorin Cognitive Information Process menar att studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll i 
att stödja individen till att göra väl underbyggda val säger Peterson et al. (2002). För att klara av det 
behövs både självkännedom och kunskap om arbetslivet som viktiga grundstenar för att sen kunna 
göra själva valet. Vi inser att det inte alltid finns studie- och yrkesvägledare anställda ända från 
förskolan och därför behöver ledningen se över hur detta arbete går till väga ute i verksamheterna 
för att säkerställa att alla elever får den studie- och yrkesvägledning de behöver genom hela 
skoltiden. 

I och utanför skolan 
De trender och förändringar som sker på arbetsmarknaden påverkar vägledningen på flera olika sätt 
har Dresch och Lovén (2003) kommit fram till genom sina undersökningar. Detta verkar vara helt 
naturligt och samtliga studie- och yrkesvägledare vi intervjuat är eniga om är att de själva måste vara 
aktiva för att hålla sig ajour om vad som händer på utbildnings- och arbetsmarknaden. De inser att de 
inte kan veta allt eftersom saker och ting förändras i så rask takt men de flesta håller koll på vad som 
händer genom att surfa runt på hemsidor, läsa information som skickas, hålla koll på forskning som 
bedrivs och att allmänt vara nyfikna på omvärlden. De nämner förutom sin egen del i att vara aktiva 
att de ständigt bjuds in till aktiviteter där information och kompetenshöjning inom detta område 
erbjuds. Exempel på detta kan vara att arbetsgivare bjuder in för information. Nyhetsbrev från till 
exempel högskolor, informationsträffar, seminarium, besök och några nämner också nätverk i 
kommunen där man träffas och ger varandra tips och information. Greta nämner flera av dessa även 
hon men hon menar att det viktigaste är att man har sina speciella glasögon på sig vart man än går, 
att man är nyfiken och ser mer än andra och på så vis suger åt sig. Barbro förtydligar att det är upp till 
henne själv och får man inbjudningar till olika saker måste man försöka ta sig iväg på dessa, man 
behöver vara lite framme säger hon. ”Och där behöver man hela tiden utvecklas men det är ju jag 
som ser till att utvecklas, så är det ju” (Barbro). 

Hon menar också att det inte bara är i hennes arbete hon behöver hålla sig uppdaterad, utan även 
privat. Hon hänger med i vad som händer på TV och i media, hon använder även sociala medier som 
till exempel Facebook där hon hittat grupper att gå med i där hon får uppdateringar om vad som 
händer. OECD (2007) fann i sin undersökning att vägledningstjänster i skolan saknar koppling till 
arbetsmarknaden och de som utför tjänsterna vet för lite om arbetsmarknaden och vad som gäller 
för olika sorters arbeten. Våra respondenter säger ärligt att de inte kan veta allting men att de är fullt 
medvetna om att det är deras eget ansvar att ta till sig information.  

En studie- och yrkesvägledare berättar att hon ibland skickar elever vidare om hon får en fråga hon 
inte kan svara på, hon kan visa var de tar reda på det eller vem de ska kontakta. ”För såklart jag inte 
kan allting, den som säger det ljuger ju hårt. Och jag känner ingen press att jag måste kunna allt, för 
man kan ta reda på det” (Ulla). Hon menar att det inte går att hålla koll på allt som händer eftersom 
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det kommer nya arbeten hela tiden och det är så mycket att läsa in sig på. Gunilla menar att allt är en 
färskvara och att hon aldrig kommer att bli fullärd inom det här området eftersom det ständigt 
förändras. Även Anita tar upp det faktum att hon alltid måste kolla upp saker, att även om hon 
känner att hon vet svaret på elevens fråga så kan hon inte svara på rak arm utan måste alltid 
dubbelkolla eftersom det kan förändras på kort tid. ”Så det är lite otryggt kan jag känna sådär. Man 
kan aldrig luta sig tillbaka och känna att det här, det har jag full koll på” (Anita). Marianne och Berit 
ger här också medhåll och menar att de inte kan allt men att de är duktiga på att ta reda på saker. De 
säger också att de inte kontinuerligt arbetar för att ha koll på allt utan tar reda på det när de 
behöver. De säger precis som många andra vi intervjuat att de håller sig mer uppdaterade inom det 
område de vet att deras elever har behov. Flera av de intervjuade menar att de får så mycket 
information och inbjudningar att det gäller att prioritera och det oftast då anses som viktigast att 
delta inom områden som eleverna har flest frågor och funderingar. 

För att hjälpa eleverna att få kunskap kring yrken, utbildningar och att förbereda inför en föränderlig 
omvärld så nämner respondenterna att de gör detta till viss del genom information och i individuella 
vägledningssamtal. Enligt teorin Cognitive Information Process (Andergren 2015) är det viktigt att om 
man ska göra ett val att man har alla alternativ klart för sig innan man börjar välja. Här är kunskap om 
omvärlden viktigt och i detta fall handlar det om yrken och utbildningar. Flera nämner dock att de 
inte har så mycket tid i klasser och försöker därför informera om det viktigaste. En stor del av detta 
sker genom samverkan med andra aktörer inom utbildnings- och arbetsmarknaden.  

Trots att OECD (2007) har sett i sina undersökningar att samverkan mellan olika myndigheter ofta 
brister så kan vi inte se det i våra intervjuer fullt ut. Majoriteten av de vi intervjuat nämner 
arbetsförmedlingen, högskolan och andra utbildningsanordnare som aktörer som samverkan 
fungerar bra med, både för information till studie- och yrkesvägledarna själva men också för 
eleverna. OECD menar att det finns en brist inom detta område vilket gör det svårare att 
tillhandahålla och utbyta yrkesinformation samt information om olika utbildnings- och yrkesvägar 
och alternativ. Även Jutdal (2015) tar upp detta och menar att det är positivt om det finns 
strukturerade kontakter med samhället, arbetslivet och lokala arbetsgivare. Detta är inte bara bra för 
eleverna menar hon utan det är en framgångsfaktor i relationen mellan skolan och andra aktörer i 
samhället då man kan förstå villkoren i varandras verksamheter. Hon ser att det finns utmaningar 
kring att få till långsiktiga kontakter mellan skola och arbetsliv. Hon fann i sin undersökning att det 
ofta finns engagemang och vilja till utbyte av både skola och arbetsgivare men i de fall detta brister 
är det tiden som är boven. OECD (2007) har också funnit att man ofta är dålig på att utnyttja nätverk 
med lokalt förankrade människor som till exempel arbetsgivare eller elever som förut gått på skolan.  

Just dessa två exempel kommer upp i flera av intervjuerna och studie- och yrkesvägledarna menar att 
man använder dels yrkesverksamma människor och tidigare elever i undervisningen samt utnyttjar 
kontakter för studiebesök och annat. Om man ska jämföra det med vad Gottfredson (2002) säger i 
sin teori The Theory of Circumscription and Compromise så anses det positivt att ungdomar får 
chansen att upptäcka nya möjligheter genom praktik, studiebesök, förebilder, litteratur med mera. 
Andergren (2014) anser det viktigt att man visar att man kan ta till sig helheten och inte bara välja 
bland hälften och att det inte alltid räcker med att vägledaren informerar kring detta utan att 
eleverna får en bild från fler människor.  

En slutsats som Dresch och Lovén (2003) drog i den studie de genomfört är att elever inte orkar 
bearbeta den stora mängd information de får. De får information om utbildnings- och 
arbetsmarknaden ständigt genom internet, massmedia med mera men att de behöver vägledning för 
att bearbeta denna information, det är svårt att sålla bland det stora informationsflöde de utsätts 
för. Ungdomarna i studien vill träffa en vägledare för att få mer fördjupad och tydligare information. 
Det finns också eniga åsikter bland studie- och yrkesvägledarna vi intervjuat om att eleverna inte 
riktigt vill ta in den information de får. Berit säger till exempel: 
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Men jag tycker det är jättesvårt själv att landa i det och eleverna tycker att jag är tokig när jag säger 
att det kvittar om dom går datateknik eller elektroteknik. Men jag säger det ändå, och så får dom göra 
vad dom vill med det. (Berit) 

Hon menar här att hon försöker förbereda eleverna som ska vidare mot ingenjörsutbildningar på vad 
som förväntas av dem på arbetsmarknaden men att både hon och eleverna har svårt att förstå vad 
detta innebär. Ett lyckat koncept både enligt Berit och många andra är att bjuda in människor som 
arbetar inom det yrket som själva får berätta hur deras vardag ser ut. Elever som tidigare gått på det 
aktuella programmet bjuds också in på vissa skolor för att de ska få berätta hur deras väg sett ut och 
för att eleverna ska få chansen att ställa frågor och så vidare.  

På de skolor där praktik, eller APL som det heter, är en del av utbildningen beskrivs samverkan med 
arbetsmarknaden som mer naturlig. Detta ser vi även i den undersökning som Sveriges Kommuner 
och Landsting (2013) gjort då man har sett att kontakt med arbetslivet kan bidra till att elevens 
intresse tillgodoses, vilket i sin tur leder till ökad motivation. Andergren (2014) tar också upp detta 
som en framgångsfaktor och menar att det är positivt att öka ungdomars exponering mot arbetslivet 
för att få dem att se mer än vanligt och att upptäcka nya möjligheter. Just praktik är ett sätt menar 
han då det inte hjälper att vägledare informerar utan att genom att ungdomarna själva får uppleva 
saker kan deras alternativ fördubblas vilket är en stor del i Gottfredsons (2002) teori om 
kompromisser och begräsningar. Hon menar att vi genom att inte ta till oss alla alternativ begränsar 
oss i vårt väljande.  

Gertrud beskriver i intervjun till exempel att genom yrkesprogrammens APL får eleverna en 
direktkontakt helt naturligt med arbetsplatser. Skolan samverkar också i och med detta och arbetar 
tillsammans med branschen och lärare beskrivs ha kontinuerlig kontakt med arbetslivet utanför 
skolan. En respondent beskriver att hon omöjligt kan veta hur till exempel arbetsuppgifter förändras 
inom yrken, och att detta får eleverna ta del av när de är ute och praktiserar. Anita passar på att 
informera om att det förändras mycket inom utbildning och yrke när hon är ute i klasser och pratar, 
hon vill synliggöra att det hela tiden förändras och att det kanske inte ser ut som idag när eleverna är 
klara med sin utbildning. ”Eh men det är väl det att vi synliggör, att så här ser det ut just nu men sen 
när ni är färdiga och går ut kan det se ut på ett annat sätt” (Anita). Det Anita gör när hon informerar 
om detta är i enlighet med Dresch och Lovéns (2003) tankar kring den föränderliga världen. De 
menar att dagens arbetsmarknad kräver att vi är flexibla, engagerade och har en förmåga att ta 
initiativ. De menar att vi som arbetar på skolor behöver ha som mål att förbereda eleverna för detta 
för att kunna navigera i den föränderliga världen vi lever i och hela tiden ha fokus på sin personliga 
utveckling. 

Ett par av de studie- och yrkesvägledare vi intervjuat säger att de har väldigt nischade utbildningar 
med en ganska tydlig och begränsad arbetsmarknad och har därför valt att lägga fokus på 
information om utbildningar och yrken som passar med programmet eleverna går. Marianne menar 
att det inte går att stå och prata om precis allt som finns. Detta stämmer överens med resultatet från 
den granskning som OECD (2007) gjort av studie- och yrkesvägledning där man fann att man ofta på 
gymnasiet antagit att eleverna redan gjort särskilda utbildnings- och yrkesval. Detta blir ett problem 
menar man när de på grund av detta inte får den vägledning som de egentligen skulle behöva. Det 
ser vi tydligt i intervjun med Ulla till exempel då hon säger såhär: ”Ja jag tänker att dom som går här 
har ändå gjort sitt val nånstans” (Ulla). Hon menar med det att hon mest informerar om utbildningar 
då hennes elever går högskoleförberedande program och alltså förväntas gå vidare till högre studier 
innan de börjar arbeta. Hon tycker att information om yrken ska ha gjorts redan i grundskolan.  

Barbro arbetar på liknande sätt men har ändå med sig ett vidare perspektiv i bakhuvudet, hon har 
konstruerat yrkeskort som hon hänger upp på skolan där eleverna kan läsa vad som krävs, möjliga 
karriärvägar och arbetsuppgifter med mera för just det specifika yrket. Hon säger att dessa kort 
handlar om yrken som är specifika för de program eleverna på skolan går men att hon ändå tycker att 
det är viktigt att vidga deras perspektiv för att de ska se andra saker. Där ger hon rekryteringsmässor 
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som ett exempel och information från högskolor. ”För att dom ska se mera och inte bara där dom 
utbildar sig utan vidga lite grann, för man ändrar sig ju. Så är det ju. Det tror dom inte men” (Barbro). 

Greta talar om att det idag handlar mest om att ge eleverna redskap att kunna ta reda på saker själv. 
Hon säger till exempel att de pratar om hur internetsidor som är bra är uppbyggda, vilka sidor som 
ska undvikas och vilka man kan lita på. Hon vill att eleverna ska uppmanas att vara kritiska och där 
hjälper hon till att ge redskap för det. Hon menar att det är svårt att hinna gå in i långvariga dialoger 
kring detta så hon träffar eleverna under så kort tid, hon snuddar vid det och uppmanar dem att 
omvärldsspana för att till exempel de som vill bli läkare ska få en inblick i hur arbetet kan förändras 
över tid då tekniken kan göra att arbetsuppgifterna ser helt annorlunda ut om några år. 

Ett sätt att få eleverna förberedda inför de ständiga förändringar som sker inom arbete och 
utbildning som enbart en respondent nämner är att hålla utbildningen uppdaterad. Marianne 
beskriver att varje utbildning på hennes skola har ett yrkesråd där skolan får möta människor från 
olika branscher som får chans att berätta vad de som utbildar sig behöver ha för kompetenser när de 
sedan ska ut och arbeta. 

Det går att göra det bättre 
Något som märks tydligt genom de intervjuer vi gjort är att det på samtliga skolor finns 
utvecklingsmöjligheter kring detta, även de studie- och yrkesvägledare som tycker att de arbetar på 
bra inom dessa områden är ändå övertygade om att det alltid går att göra mer. Studie- och 
yrkesvägledarna ser sig själva som ständigt lärande individer och har stor förståelse för att det är det 
som krävs i det ständigt föränderliga samhälle vi lever i. 

Sveriges Kommun och Landsting (2013) skriver i sin utredning att det har visat sig leda till ökad 
motivation om elever har kontakt med arbetslivet. Detta är något som Gunilla framför allt framhäver 
som en önskan i sitt arbete. Hon vill ha mer kontakt med arbetslivet och åka ut på olika företag för 
att se och höra vad det är dem vill ha. Även Ulla önskar mer av denna kunskap till sina elever och vill 
att de ska få med sig fler alternativ och en ökad kunskap om dessa. ”Det är såklart att det inte är så 
lätt att söka till högskolan sen om man inte vet vad folk gör eller vad det finns att välja på” (Ulla). Hon 
drar upp exempel som jobbskuggning eller liknande då hon ser det som mycket positivt att alla elever 
ska få komma ut på arbetsplatser. De elever som har praktik, APL, på sitt program får detta gratis och 
naturligt men hon vill att även de som går högskoleförberedande ska få denna möjlighet. Hon känner 
ofta att det inte spelar någon roll hur mycket hon informerar utan hon tror på att få göra saker 
praktiskt. Detta är något som även Gertrud tog upp som ett utvecklingsområde, praktik för alla så att 
alla ungdomar kommer ut på arbetsplatser.  

Det är svårare för elever att göra väl underbyggda val om de inte har en bred kunskap om yrken och 
utbildningar säger Sveriges Kommuner och Landsting (2013) och Ulla delar samma åsikt och vill ha 
mer yrkesinformation över lag till alla sina elever. Det är också en del i teorin Cognitive Information 
Process (Sampson, Reardon m.fl. 2003) som menar att kunskap om omvärlden, i detta fall yrken och 
utbildningar är tillsammans med självkännedom en grundpelare i att kunna fatta beslut om sin 
karriär. Här finns en stor möjlighet menar författarna, att för vägledaren, kunna bidra till individens 
självförtroende genom information. Det handlar här om att ha tillräckligt många alternativ för att 
sedan kunna sålla och välja bland dessa. 

Ett återkommande tema i intervjuerna är bristen på tid och att det är just tiden som ställer till det när 
det handlar om att kunna göra mer. Viljan finns där men inte tiden uttrycker studie- och 
yrkesvägledarna på gymnasieskolorna. Gunilla uttrycker till exempel att det finns hur mycket som 
helst att göra men att tid är en bristvara. Hon tar också upp det faktum att många elever idag 
behöver extra stöd och att mycket tid går åt till att stötta och hjälpa de elever som mår dåligt och att 
allt fler elever är svagare och svagare.  
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Jag tror att det är många som återkommer till det hela tiden. Det finns inte tid att göra allting som 
man vill göra”. Det blir mycke släcka bränder och man hinner inte djupdyka i saker. Man får läsa in sig 
på saker när eleverna frågar, man hinner inte sitta och läsa in sig på arbetsmarknaden så mycket i 
övrigt. (Gunilla) 

För att råda bot på problemet med att tiden inte räcker till vill Berit ha en kollega att dela ansvaret 
med. Hon vill inte bara göra det som är viktigast att informera om just nu utan hon vill se till ett 
bredare perspektiv kunna gå djupare i vissa frågor. ”Sen tycker jag en naturlig utveckling vore att 
anställa åtminstone 50 % SYV till. Så att man inte hela tiden är där och gör det mest nödvändiga inför 
kommande veckan utan att man … som det är nu så finns det liksom ingen, ingen tid för reflektion” 
(Berit). Detta är något som även Greta säger, hon vill att studie- och yrkesvägledarna ska vara en 
naturlig del och en igångsättare på skolan, men att för att kunna lyckas med det behöver man vara 
fler menar hon. Detta är även något som framkom i OECD:s (2007) granskningar att de som 
förmedlar arbetslivskunskap och vägledning på skolor ofta är för få. 

Det framkommer i flera intervjuer att studie- och yrkesvägledarna endast har korta stunder när de 
kommer in i klassrummen och att det då blir fokus på att informera om det som är viktigt just då, till 
exempel information kring de individuella valen. Jutdal (2015) säger dock att studie- och 
yrkesvägledningen inte bara handlar om att förbereda inför språkval och liknande utan att det 
handlar om att förbereda inför framtidsval och att det är viktigt att ungdomarna får en förståelse för 
relationen mellan utbildning och yrken. Detta blir dock ett problem när vägledarna vi intervjuat anser 
att de måste ”skynda” sig och ge snabb information. Greta utrycker sig så här om att de har en 
handledartid på 30 minuter i veckan de kan få komma in på: ”Och då handlar det om att rejsa…för att 
hinna få sagt allt som man…ja…man står där som en professor och känner att fråga helst ingenting” 
(Greta). Hon ser det som ett problem att man som studie- och yrkesvägledare inte äger tillträde till 
lektionerna utan det är det lärarna som har. Hon önskar en tydligare ledning där alla arbetar mot 
samma håll och att lärarna kan fylla i där hon själv inte hinner eftersom hon tycker det är upp till 
varje ämne eller profil som ska arbeta med yrken och utbildning.  

OECD (2007) ansågs det som en brist när de granskade studie- och yrkesvägledning att det på många 
ställen anses som just studie- och yrkesvägledarens ansvar när det handlar om arbetslivskunskap och 
vägledning och att det sällan blir hela skolans ansvar. Flera respondenter nämner att de önskar en 
mer laganda på skolan i frågor kring yrken och utbildning. Greta säger till exempel att det är en 
ledningsfråga och Berit har försökt få till en kartläggning av vad som görs på skolan i form av en SYV-
plan men att rektorerna ej nappar på detta. Även Gertrud nämner att hon vill att detta arbete ska ske 
mer naturligt och enkelt genom att ha ett större samarbete med lärarna. 

Jutdal (2015) är enig och har i sin studie funnit att det är positivt om arbetet med studie- och 
yrkesvägledande frågor anses vara hela skolans ansvar där all person bidrar till detta. Även Anita 
säger i intervjun att det ibland kan vara problematiskt att lärarna har sin tid så uppstyrd och att det 
då inte blir så mycket tid över till henne där hon kan informera utan hon väljer då att informera om 
det viktigaste när hon väl får tid i klasserna. Hon säger precis som Ulla att hon skulle vilja arbeta mer 
med yrken och utbildningar i ett tidigare skede. ”Ja jag tänker att på alla mina program finns det 
såklart mycket utvecklingsmöjligheter. Jag skulle vilja gå in och arbeta mycket mycket mer kring det 
här i ett tidigare skede, så” (Anita). 

Tittar man på Gottfredsons (2002) teori om kompromisser och begränsningar är det positivt om man 
tidigt i människors liv får kunskap om alla de alternativ som finns. Annars finns det en risk att 
ungdomarna sedan begränsar sig i sitt väljande och Andergren (2014) uttrycker sig undrande och 
frågar varför man bara ska välja hälften när man kan välja av allt. 
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Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet diskuterar vi resultat, slutsatser, referenser till teorier och forskning. Det som 
framkommit i arbetet utifrån egna reflektioner, kritiskt tänkande och mönster. Den valda metoden 
diskuteras. 

Syftet med uppsatsen var att få en ökad kunskap om studie- och yrkesvägledares arbete med 
utbildningar och yrken på gymnasienivå. Vi ville undersöka hur studie- och yrkesvägledare samverkar 
med andra aktörer utanför och innanför skolans väggar. Detta har lett oss vidare till hur den 
informationen sprids till eleverna. Kunde vi se att arbeten där det råder hög efterfrågan, påverkade 
själva vägledningen med individen. Det här har varit ett naturligt flöde för att få en struktur som 
baseras utifrån studiens övergripande syfte.  

x Hur ser studie- och yrkesvägledares samverkan med andra aktörer på utbildnings- och 
arbetsmarknaden ut?  

x Hur beskriver studie- och yrkesvägledarna sitt arbete med information och vägledning om 
utbildnings- och arbetsmarknaden?  

x Vilken roll spelar efterfrågan på arbetsmarknaden vad gäller studie- och yrkesvägledningen? 

Vi har använt oss av en rad olika källor för att ge studien en bred kunskapsbas och det har varit bland 
annat Statens offentliga utredningar, böcker, rapporter och avhandlingar. Vår empiri är baserad på 
åtta kvalitativa intervjuer. Vid intervjuerna inriktade vi oss på frågor som var relevanta för det syfte 
och forskningsfrågorna vi valt. Vårt mål var att få en ökad förståelse för studie- och yrkesvägledares 
arbete med information och detta har vi uppnått.  

Återkoppling till forskningsfrågorna  
 
Hur ser studie- och yrkesvägledares samverkan med andra aktörer på utbildnings- och 
arbetsmarknaden ut?  

Majoriteten av de vi har intervjuat nämner arbetsförmedlingen, högskolan och andra 
utbildningsanordnare som aktörer som samverkan fungerar bra med, både för information till studie- 
och yrkesvägledarna själva men också för eleverna. Men vi kan också se utifrån vårt insamlade 
empiriunderlag att samverkan kan begränsas av tidsaspekten. Vi tycker att huvudmännen och 
rektorerna inte prioriterar studie- och yrkesvägledningen tillräckligt högt. Hade yrket haft en större 
prioritet, skulle den studievägledande verksamheten haft möjlighet att utvecklas ännu mer inom och 
utanför skolorna och därmed kunna utveckla en bredare samverkan med aktörer inom utbildnings- 
och arbetsmarknaden. Som det ser ut idag utifrån det respondenterna berättar, visar det sig att det 
finns intresse från skolor eller yrkespersoner utanför den egna verksamheten för att komma att 
berätta om sin arbetsplats eller utbildningsmöjligheter. Då tiden är ett ständigt dilemma, är det inte 
alltid detta går att ordna.  

Genom samverkan med andra aktörer såsom arbetsgivare, yrkesverksamma, högskolor med flera får 
eleverna inblick i livet utanför den egna skolan. Men vi tror att detta kan utvecklas genom att 
samarbetet inom personalen ökar kring de studie- och yrkesinriktade insatserna. Skolverket (2012) 
beskriver att genom en god samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och utbildnings- och 
arbetsmarknaden kan vägledningen spegla det rådande samhället (Skolverket, 2012). 

Dresch och Lovén (2003) beskriver att valmöjligheterna i samhället ökar eftersom arbetsmarknaden 
förändras. På den punkten finns det utmaningar menar Jutdal (2015), med att få till långsiktiga 
kontakter för samverkan mellan skola och arbetsliv där både privata och offentliga arbetsgivare är 
engagerade. I samma undersökning av Jutdal, framkom det ur undersökningen att det underlättar 
när kontakterna med arbetsgivare är samordnade i kommunen, detta för att det dels skapar struktur 
men också för att minska konkurrensen mellan skolorna i fråga om studiebesök och praktikplatser. 
En annan anledning var också att eleverna på så vis får en likvärdighet i sina arbetslivskontakter. En 
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framgångsfaktor för samverkan är att skapa bra relationer mellan skolan och lokala arbetsgivare och 
att dessa förstår förutsättningarna i varandras verksamheter. Utifrån våra intervjuer, kan vi se att det 
finns ett behov av utveckling på de här områdena. Vi tycker att Jutdal (2015) har en positiv tanke 
med att samordna kontakter i kommunen. 

På de skolor där praktik, eller APL som det heter, är en del av utbildningen beskrivs samverkan med 
arbetsmarknaden som mer naturlig. Detta ser vi även i den undersökning som Sveriges Kommuner 
och Landsting (2013) gjort då man har sett att kontakt med arbetslivet kan bidra till att elevens 
intresse tillgodoses, vilket i sin tur leder till ökad motivation. 

Hur beskriver studie- och yrkesvägledarna sitt arbete med information och vägledning om 
utbildnings- och arbetsmarknaden? 

Respondenterna beskriver att de är ute i klasserna några gånger per år i snitt för att informera om 
ansökan till högskola och universitet. Oftast få de låna tid från lärarnas lektioner för att kunna få tid 
att informera. Det här är någonting som vi anser är negativt. Studie- och yrkesvägledarna behöver ha 
ett större utrymme och därmed avsedd tid för att informera ute i klasserna. Att studie- och 
yrkesvägledningen ska vara hela skolans ansvar som Skolverket (2013). Det behöver utföras fler 
aktiviteter än de som är idag.   

Vi vill att alla har ett mera uttalat delat ansvar, men att studie- och yrkesvägledaren kan fungera som 
en idéspruta och bollplank. De olika yrkesrollerna som finns inom skolan skulle behöva samarbeta för 
att starkare uppnå att studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar enligt (Skolverket, 2013). 
Detta har vi sett i studien och tidsbristen som alla respondenterna upplever gör att det måste 
prioritera sitt dagliga arbete och göra det som är viktigast. Om alla skulle bidra mer skulle också 
arbetet med information om arbets- och utbildningsmarknaden gynna eleverna i högre grad. Vi 
ställer oss kritiska till en av respondenterna (Ulla), som belyser att hon utgår ifrån att elever inom de 
program som hon har hand om, redan har tagit beslut när de valde till gymnasiet. Det finns en risk 
med att dra sådana slutsatser eftersom eleverna riskerar att inte få den information som dem 
behöver för att kunna göra väl underbyggda val inför framtiden. Vi funderar över hur man prioriterar 
vad som är viktigast i arbetet som studie- och yrkesvägledare.  

Genom att lyfta yrket studie- och yrkesvägledare, kan man också förbättra förutsättningarna för en 
positiv upplevelse av studie- och yrkesvägledningen redan i grundskolan (Hjortzberg, 2016). Vi anser 
vi att, om studie- och yrkesvägledares betydelse i skolan förstärks och mer utrymme ges, kan det leda 
till att eleverna blir bättre rustade inför sina kommande val inför framtiden. Flera av respondenterna 
menar att arbetet med information och eleverna ska ske redan på grundskolan, för att bidra till att 
eleverna vet mer inför valet till gymnasieskolan. Man kan dock fundera på vad som händer om det 
inte blir så och eleverna på så vis missar värdefull information om yrken och studier överlag. 

Vi kopplar spridningen av information från skolan och det omgivande samhället gällande studier och 
yrken till tid- och kompetensbrist eftersom det inte finns tillräckligt med tid för att ha ett genuint 
samarbete mellan dessa olika parter. Dessa kan vara arbetsförmedlingar, föräldrar som kommer och 
berättar om vad de arbetar med, mässor och att studie- och yrkesvägledare inte hinner gå på så 
mycket mässor och informationstillfällen som de eventuellt skulle behöva tycker vi. I CIP-teorin ligger 
fokuset på hur individer gör medvetna val och att dessa val bygger på individernas kunskap om sig 
själva och omvärlden (Peterson et al., 2002). Vi kopplar det här till samarbete mellan skolan och dess 
omvärld som innefattar arbets- och utbildningsmarknaden och får individen inte tillräckligt med 
information så kan det drabba kommande val i livet som individer ska ta.  

Vilken roll spelar efterfrågan på arbetsmarknaden vad gäller studie- och yrkesvägledningen? 

Det har framkommit tydligt att våra respondenter vill vara neutrala när det handlar om efterfrågan 
och behov på arbetsmarknaden. Det går inte att komma ifrån att det inom vissa branscher finns 
många lediga tjänster medan det inom andra områden kan vara tuff konkurrens om tjänsterna och vi 
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ser det som positivt att studie- och yrkesvägledarna informerar om detta men inte lägger någon 
värdering i det. Här ser vi till exempel Gunilla som inser att hon måste vara realistisk i sin vägledning 
och det är hon genom att visa på hur det ser ut, samtidigt som detta inte behöver betyda en absolut 
sanning. Om man vill något tillräckligt mycket behöver inte det betyda att man låter sig stoppas av 
att det finns begränsat antal arbeten. Vi som framtida studie- och yrkesvägledare har fått höra 
mycket under utbildningen att vi absolut inte ska krossa drömmar och det kommer vi inte göra, vi är 
av uppfattningen att ingenting är omöjligt om man vill det tillräckligt mycket så lyckas man. Där får vi 
också medhåll i texten om goda exempel i vägledning där det står att studie- och yrkesvägledningen 
ska vara opartisk och fri från värderingar när det gäller elevernas val kring både utbildning och 
arbete. Det är viktigt att inte glömma bort att det är just elevens val. 

Dock handlar vägledning mycket om information och vi tycker, precis som respondenterna, att vi har 
en skyldighet att informera hur det ser ut på arbetsmarknaden. Här ser vi det positivt att använda 
prognoser som till exempel arbetsförmedlingen eller SACO. Men man måste vara försiktig med dessa 
och informera om att det just är en prognos och inte ett facit. Så föränderligt det är på 
arbetsmarknaden idag så kan detta svänga fort. Ulla som vi intervjuade säger också att det kan vara 
farligt att locka elever till yrken bara för att där är det lätt att få arbete, för vill personen i fråga inte 
arbeta där och egentligen inte har något intresse så blir det inte bra i slutändan, varken för personen 
eller arbetsplatsen tror vi. Men det går heller inte att komma ifrån att vissa människor söker trygghet 
och vill vara ganska säkra på att få ett arbete när de utbildat sig klart och det är också en anledning 
att man bör ha en inblick i hur det ser ut. Vi slogs också av tanken att det kan vara farligt att säga att 
det är så lätt att få arbete, för vi kan ju inte garantera att personen får arbete i alla fall oavsett hur 
stor bristen är inom yrket. Detta är ändå en ganska svår fråga anser vi då det ibland lyfts som studie- 
och yrkesvägledarens ansvar att ”matcha” behovet på arbetsmarknaden. Detta är även något vi sett i 
platsannonser nu när vi spanar efter arbeten efter examen att på vissa arbetsplatser förväntas ha just 
matchningen som fokus. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2013) är vägledningen viktig bland 
annat för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och minska arbetslösheten bland unga. 
Våra respondenter verkar dock väldigt eniga kring att de arbetar som individens advokat, som Ulla 
uttryckte sig, och inte samhällets. Vi tycker dock inte att vi är helt utan ansvar här utan självklart drar 
vi ju alla nytta av ett väl fungerande samhälle med så låg arbetslöshet som möjligt. Där kommer 
informationsbiten in som en självklar del anser vi. 

Den delen i studie- och yrkesvägledning som handlar om information går inte att förbise anser vi. Det 
ser man tydligt i teorin Cognitive Information Process (Peterson et al., 2002) som handlar om hur 
människor kan göra väl medvetna val. För att kunna göra val så behöver man i grund och botten ha 
kunskap om sig själv och om omvärlden, vilket i detta fall handlar om yrken och utbildningar. Man 
kan ju här ställa sig frågan om det går att göra väl underbyggda val om man saknar en del av 
kunskapen. Vi tror inte det, varken kunskapen om sig själv eller som vi diskuterar här, kunskap om 
hur det ser ut på arbetsmarknaden i fråga om tillgång och efterfrågan. 

Cognitive information process (CIP) handlar också om det glapp som man ser mellan nuläge och 
önskat läge, det är när man ser att detta glapp finns som man inser att man behöver göra ett val 
(Peterson et al., 2002). Här fyller vi en stor funktion menar Andergren (2015) och säger att studie- 
och yrkesvägledaren är ett viktigt bollplank och kunna stötta med fakta och information. Vi säger 
också som några av respondenterna att det är viktigt att vi finns med i processen och kan hjälpa 
eleverna i vilka sidor som är bra och vilka man ska undvika. Det är viktigt att vara källkritisk då alla 
källor inte tillförlitliga. Det kan också vara bra att inte lita blint på vilken källa över huvud taget, precis 
som vi nämnt tidigare, att vi faktiskt helt omöjligt kan veta hur det säkert ser ut om några år 
framöver.  

Slutsatsen vi har dragit efter våra intervjuer med studie- och yrkesvägledare på gymnasiet och den 
teori samt forskning vi satt detta i relation till, kring denna fråga, är att opartisk information är 
positivt. Vi vill arbeta med information till våra elever om vi efter examen kommer arbeta på en 
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skola, men vi kommer sträva efter att vara neutrala. Individer har rätt till korrekt information och en 
så tydlig bild av utbildning- och arbetsmarknaden som det bara går men det är sen upp till individen 
själv vad den gör av informationen den fått. Sen ligger det på eleverna själva att omvärldspana och 
titta efter det som de själva anser viktigt, men här fyller vi en viktig funktion i att handleda, stötta och 
guida framåt.  

Metoddiskussion  
Vi anser att vår studie har mätt det som var avsett att mätas utifrån det syfte vi haft för studien som 
var att få en ökad kunskap om studie- och yrkesvägledares arbete med utbildningar och yrken på 
gymnasienivå. Valet av metod baseras på att vi ville ta reda på studie- och yrkesvägledares åsikter, 
uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe, 2016).  Vi har gett respondenterna utrymme 
att själva välja var vi ska mötas. Detta för att minska på den maktasymmetri som råder eftersom 
informanten har tolkningsmonopol på det som spelats in.  Det som vi har reflekterat över vid 
inspelning av intervjuerna är att det finns en risk för att någonting tekniskt strular. Vi har även 
resonerat kring fördelar och nackdelar med att filma intervjuerna för att få med kroppsspråket, men 
vi bedömde att det räcker med att spela in intervjuerna endast via ljudupptagning. Vi hade block och 
penna med oss för att kunna fånga upp det som inte sas.    

Hur vet man att en studie har uppnått mättnad? Det här är någonting som vi har diskuterat när vi har 
haft våra intervjuer. Oavsett om man har ett visst antal intervjuer som man har tänkt att utföra så 
kan det hända att det krävs fler intervjuer för att få ett tillräckligt underlag. Vi valde att enbart inrikta 
oss på att intervjua studie- och yrkesvägledare på gymnasienivå. Vi är medvetna om att det ger ett 
perspektiv på den egna verksamheten. Vi bedömde att det var en vettig inriktning utifrån tid och 
disposition av uppsatsens storlek. Att undersöka lärarnas perspektiv kan vara ett förslag för 
kommande forskningsstudier. Även att undersöka samma frågor utifrån ett elevperspektiv hade varit 
intressant men även detta ansåg vi inte möjligt utifrån tidsperspektivet. Att använda fenomenologi 
som forskningsansats har passat studien bra eftersom vi är intresserade av att undersöka 
uppfattningar och fenomen. 

Förslag till fortsatt forskning 
Det kan vara intressant att undersöka lärarnas och elevhälsans delaktighet i arbetet med utbildningar 
och yrken. Hur de påverkar eleverna och kompletterar studie- och yrkesvägledarens arbete.  

Ett annat förslag till vidare forskning är även att titta på grundskolans studie- och yrkesvägledning för 
att se hur man i de olika skolformerna kompletterar varandra. Även att undersöka likvärdigheten i 
vägledningen för att säkerställa att alla kan göra väl medvetna och underbyggda val när det gäller 
utbildning och yrke. Att använda flera olika metoder i vår studie hade också varit intressant. Att till 
exempel förstärka studien med observationer för att se om det som våra respondenter ger uttryck 
för faktiskt sker hade gett studien ytterligare validitet. Men eftersom vi inte var ute efter att 
undersöka en absolut sanning utan ta reda på studie- och yrkesvägledarnas erfarenheter, åsikter och 
tankar om detta anser vi att intervjuer är en tillräcklig metod just för denna studie. 
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Bilaga 1 Intervjuguide   

Intervjuguiden är konstruerad för att besvara följande forskningsfrågor:  

1. Hur ser studie- och yrkesvägledares samverkan med andra aktörer på utbildnings- och 
arbetsmarknaden ut?  

2. Hur beskriver studie- och yrkesvägledarna sitt arbete med information och vägledning om 
utbildnings- och arbetsmarknaden?  

3. Vilken roll spelar efterfrågan på arbetsmarknaden vad gäller studie- och yrkesvägledningen? 

 

Nr Intervjufråga Besvarar 
forskningsfråga 

 Allmänt    

1.  Vad har du för utbildningsbakgrund?  1 2 3 
2.  Hur länge har du arbetet som studie- och yrkesvägledare?  1 2 3 
3.  Hur länge har du arbetet som SYV på din aktuella arbetsplats?  1 2 3 
4.  Hur ser din tjänst ut? Antal elever, fler SYV, arbetsuppgifter osv.  1 2 3 
   

 Studie- och yrkesvägledaren    
5.  Hur influeras ditt arbete av arbetsmarknadens föränderliga värld?  2 3 
6.  Hur håller du dig uppdaterad om arbetsmarknaden?  1 2 3 
7.  Hur håller du dig uppdaterad om utbildningsmarknaden?  1 2 
   
 Eleverna    

8.  Vad gör ni på skolan för att bygga kunskap om yrken och studier hos 
eleverna? 1 2 3 

9.  Hur förbereds eleverna på de ständiga förändringar som sker inom arbete 
och utbildning?  1 3 

10.  Vad finns det för samverkan med andra utanför skolan kopplat till arbete 
och studier?  1 2 

11.  

Hur speglas din vägledning av hur mycket arbeten det finns inom vissa 
yrken?  
Finns det utvecklingsmöjligheter på din arbetsplats kring detta? I så 
fall vilka? 

2 3 

12.  Övrigt att tillägga?  1 2 3 
  



 

 

Bilaga 2 Missiv 
Hej! 

Vi heter Emma Weinesson och Jenny Hellsing, vi skriver examensarbete på Studie- och 
yrkesvägledarprogrammet, via Umeå universitet. Uppsatsens syfte är att få en ökad kunskap om 
studie- och yrkesvägledarens arbete med utbildningar och yrken på gymnasienivå. 

Underlaget till vår uppsats kommer att bestå av intervjuer, som kommer att vara 30–45 minuter 
långa. Fokuset för intervjun är kopplingen mellan studie- och yrkesvägledares arbete kontra arbets- 
och utbildningsmarknaden.  

Nu undrar vi om Du skulle kunna tänka dig att medverka i den här intervjun? Svara gärna så snart 
som möjligt. 

Vi följer de forskningsetiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet (2011) har tagit fram. Dessa innebär att 
de uppgifter som berör intervjupersonens identitet kommer att hållas anonyma. Du kan när som 
helst välja att avbryta intervjun. Intervjumaterialet kommer endast att användas till den här 
uppsatsen. 

Har ni några frågor, kan ni kontakta någon av oss. 

 

Emma Weinesson      Jenny Hellsing 

073-971 27 31                                                           073-655 46 37 

weinessonemma@gmail.com                                    Strandberg513@hotmail.com 

 

 


