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Sammanfattning 
Syftet med studien är att granska hur studie- och yrkesvägledare som arbetar med metoderna 

walk and talk och/eller e-vägledning upplever sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Sju 

semi-strukturerade intervjuer genomfördes med yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare 

från olika delar av Sverige. Vi använde oss av kvalitativ metod och tillämpade 

organisationsteoretiska perspektiv (human-resource perspektivet och det strukturella 

perspektivet) som teoretisk utgångspunkt. Vidare användes det salutogena perspektivet med 

särskilt fokus på KASAM, alltså känsla av sammanhang. Resultatet av vår studie framvisade 

att användningen av e-vägledning och/eller walk and talk inte påverkade studie- och 

yrkesvägledares arbetsmiljö på ett betydande sätt, men att det kunde ge positiva effekter hos 

klienterna. Respondenterna hade även möjligheter till kompetensutveckling samt möjligheter 

till att påverka sin egen arbetsmiljö. De viktigaste faktorerna för en positiv och god 

arbetsmiljö beskrevs vara känsla av sammanhang, god kommunikation mellan kollegor, 

kollegialt stöd samt sammanhållning.   

 

Nyckelord: Studie- och yrkesvägledare, organisatorisk och social arbetsmiljö, känsla av 

sammanhang, e-vägledning, walk and talk, digital vägledning.  
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1. Inledning 
Studie-och yrkesvägledares arbete är ett komplext och mångfacetterat fält som förankras i 

forskningsdisciplinerna sociologi, psykologi och pedagogik. Studie- och yrkesvägledning 

implicerar dynamiska rörelser mellan samhällsnivå, gruppnivå och individnivå för att kunna 

befrämja det livslånga lärandet likväl som individens egna karriär- och beslutsprocesser. 

Yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare skall således ge individer förutsättningar att 

kunna handhava spörsmål som rör beslut och framförallt val av yrkesområden och studier. 

Genom användningen av samtalsmetodik, vägledningsmetoder och karriärteorier 

utkristalliseras varje individs behov och förutsättningar för karriärval. Samtidigt ska även 

studie- och yrkesvägledare vara observanta på samhällsutvecklingens ständigt pågående 

förändringar samt arbeta efter en rörlig arbetsmarknad, vilket för närvarande handlar om 

digitaliseringens intågande och påverkan (Lovén, 2015 s. 19-46; McMahon, 2006; 

Lärarförbundet, 2012; Skolinspektionen, 2013; Skolverket, 2013; Bimrose & Barnes, 2006).  

 

För att kunna möta de förändringar som sker i samhället och greppa digitaliseringens 

inströmning har allt fler kommuner i Sverige valt att införa alternativa vägledningsformer. 

Införandet av e-vägledning (se rubrik 3.3) där studie- och yrkesvägledare bedriver sitt arbete 

på nätet är ett exempel på en sådan vägledningsform som syftar till att modernisera och 

tillgängliggöra studie- och yrkesvägledning. Vägledningen bedrivs med hjälp av Skype (eller 

andra videofunktioner), telefonsamtal, chatt och sociala medier, alltså tekniska arbetsverktyg 

som påverkar studie- och yrkesvägledares sätt att arbeta. Därutöver expanderar alternativa 

vägledningsformer så som ”walk and talk” samt ”möten på neutrala platser” var studie- och 

yrkesvägledare bedriver sitt arbete på andra platser än i det fysiska samtalsrummet, 

företrädesvis utomhus på promenader eller på platser där individen känner sig mer 

komfortabel (Awuni Kolog, Sutinen & Vanhalakka-Ruhos, 2014; Gustavsson Segerhag & 

Hellenius, 2019; Revell & McLeod, 2016, 2017).  

 

Studie- och yrkesvägledares arbete förändras följaktligen i takt med samhällsutvecklingen och 

den rörliga arbetsmarknaden. Vägledningen flyttar ut ur de traditionella fysiska 

vägledningsrummen för att istället ta plats utomhus eller i den digitala världen. Framväxten 

och tillämpningen av alternativa vägledningsformer så som e-vägledning och walk and talk 

påverkar därmed studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö och hälsa, inte minst då studie- och 

yrkesvägledningen inte behöver bedrivas inom utbildningsväsendets väggar. I rapporten 
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”studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö” (Lärarförbundet, 2011) framvisas studie- och 

yrkesvägledares arbete vara hektiskt i växelverkan med avsaknaden av stöd från chefer och 

kollegor i arbetet. De faktorer som samstämmigt anses förorsaka den undermåliga 

arbetsmiljön och arbetsrelaterad ohälsa är det fysiska arbetsrummet, delad tjänst, isolering, 

ökad arbetsbörda, kränkningar och trakasserier från arbetsgivare och elever samt avsaknaden 

av stöd från chefer (Lärarförbundet, 2011; Paulsson, 1994; Sutton, 1988). Rapporten belyser 

främst arbetsmiljön hos studie- och yrkesvägledare som arbetar med vägledning i fysiska 

samtalsrum inom skolväsendet, vilket också är ett återkommande forskningsområde när 

vägledning och arbetsmiljö sammanvävs. Däremot har problematiseringen av 

arbetsmiljömässiga konsekvenser gällande implementeringen av e-vägledning och walk and 

talk framskridit långsamt då vägledningsformerna inte har använts i lika stor omfattning 

samtidigt som metoderna är relativt nya (Lärarförbundet, 2011; Gustavsson Segerhag & 

Hellenius, 2019; Revell & McLeod, 2016, 2017; Awuni Kolog, et al., 2014).  

 

Med grund i studie, -och yrkesvägledares komplexa och föränderliga arbetsmiljö blev vi 

intresserade av att undersöka hur vägledare som arbetar med e-vägledning och walk and talk 

erfar sin arbetsmiljö.  

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att granska hur studie, -och yrkesvägledare som använder metoderna 

walk and talk och/eller e-vägledning upplever sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. 

Fokus riktas på organisatoriska såväl som på sociala arbetsmiljöfaktorer. För att kunna 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativ metod samt semi-

strukturerade intervjuer.  

1. Hur påverkar metoderna walk and talk och e-vägledning studie- och yrkesvägledares 

arbetsmiljö? 

2. Vad har studie- och yrkesvägledare för möjligheter att påverka sin organisatoriska och 

sociala arbetsmiljö?   

3. Vilka möjligheter till kompetensutveckling har studie- och yrkesvägledare i sitt 

arbete?  
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3. Begrepp 
Under begreppssektionen behandlas de kärnbegrepp som vi har applicerat i vår studie. 

Begreppen är återkommande teman i vår studie och beskrivningen syftar till att skildra våra 

tolkningar kring begreppen samt förse läsaren med kortare klargöranden om dess betydelser.   

3.1 Arbetsmiljö 
När begreppet arbetsmiljö används i den här studien åsyftas den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Den organisatoriska nivån innefattar faktorer så som organisationens styrning 

och ledning, kommunikation, krav och resurser, ansvar, delaktighet, handlingsutrymme samt 

fördelning av arbetsuppgifter. Den organisatoriska nivån berör således områden som stress, 

arbetsbelastning och arbetstider (Lärarnas Riksförbund, 2019b; AFS 2015:4). När det gäller 

den sociala nivån av arbetsmiljö omfattas de förutsättningar och villkor som finns gällande 

samarbete, socialt samspel samt socialt stöd från chefer och kollegor.  Användningen av 

begreppet arbetsmiljö syftar då till hela dess omfattning, alltså till fysiska, organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön hos studie- och yrkesvägledare (AFS 2015:4). Därutöver har vi även 

utgått från arbetsmiljöverkets (Gunnarsson, Johansson & Stoetzer, 2016) omarbetning av 

beteckningen psykosocial arbetsmiljö. År 2016 ändrades begreppet psykosocial arbetsmiljö 

till organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, med syftet att betona betydelsen av den 

organisatoriska nivån. Vi har därför utgått från beteckningen OSA i vår studie.  

3.2 Walk and talk 
Walk and talk är en mötesmetod som kan används i flera olika sammanhang och kontexter 

(Gustavsson Segerhag & Hellenius, 2019; Revell & McLeod, 2016, 2017). Walk and talk 

beskrivs generellt som en populär terapeutisk metod vars tillämpning medför positiva effekter 

för både terapeuter och klienter. De positiva effekter som hittills har kunnat utrönas från 

tillämpningen av walk and talk är förhöjda psykologiska processer, lindrande av depressiva 

symptom, ökat självförtroende och förbättrat humör (Revell & McLeod, 2016, 2017). Revell 

och McLeod (2016) menar att flera positiva effekter uppstår när mötet sker utomhus eftersom 

att människans sammanlagda välbefinnande ökar. Walk and talk är alltså en mötesform där 

personerna träffas och genomför hela mötet under en promenad. Walk and talk kan ske både 

inomhus och utomhus. När vi refererar till walk and talk syftar vi till studie- och 

yrkesvägledare som träffar sina klienter och genomför mötet gåendes, inomhus såväl som 

utomhus. Vi är medvetna om att forskningen som Revell och McLeod (2016) presenterar 

gällande metoden handlar om vilka terapeutiska effekter som metoden har under 
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samtalsterapi. Anledningen till att vi valde att ha med walk and talk är för att vi vet att studie- 

och yrkesvägledare också använder sig av metoden men vi vet inte hur, eller om, vägledarna 

upplever någon effekt på arbetsmiljön genom användningen av metoden.  

3.3 E-vägledning  
Studie- och yrkesvägledning kan utföras med olika metoder där en utav dem benämns som e-

vägledning, vilket är en förkortning på elektronisk vägledning. För att tydliggöra vad vi 

menar och vad som innefattas med e-vägledning i vår studie använder vi oss av Awuni Kolog, 

Sutinen och Vanhalakka-Ruhos (2014) beskrivning. Awuni Kolog et al. (2014) redogör för 

implementeringen av e-vägledning på en högstadieskola i Ghana. E-vägledning är en metod 

som utförs med hjälp av elektronisk utrustning där vägledningen genomförs via telefon, 

videosamtal, sociala medier, e-mail eller chatforum (Awuni Kolog, et al., 2014). Även då 

Awuni Kolog, Sutinen och Vanhalakka-Ruhos (2014) studie är genomförd i en internationell 

kontext har vi valt att använda oss av begreppsförklaringen eftersom beskrivningen av de 

elektroniska vägledningsverktygen är utförliga.  

4. Avgränsning 
För att vi skulle kunna uppnå vårt syfte med studien och svara på våra frågeställningar har ett 

antal avgränsningar gjorts i denna studie. Den första avgränsningen gjordes i samband med 

vårt arbete att specificera vilka grenar av studie,- och yrkesvägledares arbetsmiljö som vi ville 

fördjupa oss i. Med hänsyn till arbetsmiljöverkets (Gunnarsson, Johansson & Stoetzer, 2016) 

modifikation av begreppet psykosocial arbetsmiljö valde vi slutligen att fördjupa oss i de 

organisatoriska såväl som i de sociala aspekterna av studie,- och yrkesvägledares arbetsmiljö 

för att i största möjliga mån kunna skildra en inkluderande bild av de faktorer som inverkar på 

vägledarnas hälsa och arbetsmiljö. Arbetsklimatet, de anställdas välmående, stress och 

arbetets innehåll sammankopplas oftast med hur arbetet är organiserat och hur organisationen 

arbetar med olika miljömässiga frågor, vilket befäster signifikansen av att undersöka 

begreppet arbetsmiljö utifrån ett organisatoriskt och socialt perspektiv (Gunnarsson et al., 

2016). 

 

 Utöver avgränsningen gällande begreppet arbetsmiljö fördjupade vi oss även i appliceringen 

av de nya vägledningsformerna walk-and-talk samt e-vägledning och hur dessa påverkar 

studie,- och yrkesvägledares upplevda arbetsmiljö. Vår förförståelse var att studie- och 

yrkesvägledare oftast arbetar inom utbildningsväsendet med särskild betoning på 
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gymnasieskolor, universitet, vuxenutbildningen och grundskolor. Med grund i vår 

förförståelse ville vi därför undersöka studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö vars arbete och 

arbetsplats inte nödvändigtvis behövde vara bundet till en fysisk plats, så som i en 

gymnasieskola eller grundskola. Därför valde vi också att fokusera på de nya 

vägledningsformerna (e-vägledning och walk-and-talk) som erbjuder studie- och 

yrkesvägledare möjligheten att arbeta i olika miljöer och rum, inte minst genom digitala 

forum. Gällande urvalet av respondenter valde vi även att förhålla oss öppna genom att 

kontakta yrkesverksamma studie,- och yrkesvägledare som arbetar med, eller har arbetat med 

e-vägledning och walk-and-talk, oavsett om de arbetar i gymnasiet, grundskolan, högskolan, 

vuxenutbildningen eller rekryteringsföretag. En ytterligare avgränsning som vi valde att 

genomföra inbegriper de nya vägledningsformerna. Initialt började vi med tre olika metoder, 

nämligen walk and talk, e-vägledning och samtal på neutrala platser. Vi valde bort neutrala 

platser som metod med hänsyn till studiens omfattning och tidsomfång. Sammanfattningsvis 

mynnade studien ut i att vi ville undersöka hur studie- och yrkesvägledare som använder 

metoderna walk-and-talk och e-vägledning upplever sin arbetsmiljö.  

5. Kunskapsläge 
Studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö har främst efterforskats på internationella 

vetenskapliga arenor med särskilt fokus på psykosociala påverkansfaktorer. Stress, mobbing, 

brist på stöd från chefer samt konfusion kring den egna arbetsrollen belyses i relation till 

arbetsrelaterad ohälsa samtidigt som de organisatoriska nivåerna ofta förbises. De 

forskningsbidrag som behandlar organisatoriska påverkansfaktorer i korrelation till studie- 

och yrkesvägledares arbetsmiljö är således färre än de som betonar (psyko)sociala 

förhållanden, vilket kan generera en tendentiös bild av studie- och yrkesvägledares 

arbetsmiljö. En markant utökning av vetenskapliga studium som belyser de organisatoriska 

faktorernas inflytande har dock framträtt under de senaste fem åren som i förenlighet med de 

sociala faktorerna påvisar komplexiteten med (organisatorisk och social) arbetsmiljö. 

Skovholt, Grier och Hanson (2001) har forskat om hur studie- och yrkesvägledare kan 

undvika utmattning och arbetsrelaterad ohälsa genom att balansera vård av andra med vård av 

sig själv. Studie- och yrkesvägledare samt andra professioner som arbetar med samtal behöver 

nämligen tillgång till socialt stöd i arbetet likväl som möjligheter till kompetensutveckling, 

inte minst då samtal (vård av andra) kan vara påfrestande för yrkesutövaren. Studie- och 

yrkesvägledares arbetsmiljö belyses i detta fall genom själva yrkesprofessionen och de 

utmaningar som studie- och yrkesvägledare får möta i sitt arbete.  
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Skovholt et al. (2001) framlyfter exempelvis maktrelationen mellan den yrkesverksamme och 

individen som söker vägledning, att inte veta var gränsen går för den egna professionen, ett 

ständigt påslag av empati samt svårigheten att kunna mäta framgång. I det komplexa arbetet 

med studie- och yrkesvägledning där vård av andra prioriteras måste således yrkesutövaren 

fokusera på sitt eget välmående för att kunna klara av sitt arbete som hjälpare, inte minst då 

utmaningarna är ständiga stressorer inom professionen (Skovholt, et al., 2001).  

 

Vidare framlyfter Skovholt et al. (2001) områden som ska hjälpa yrkesverksamma vägledare 

att vårda sig själva likväl som bidra med en bättre arbetsmiljö. Dessa områden implicerar 

bland annat kompetensutveckling, ett kollegialt nätverk och supportsystem, ett effektivt och 

stöttande ledarskap från chefer, förståelse och acceptans för arbetets karaktär samt resurser 

och tid för egenvård (Skovholt, et al., 2001). Acceptans och förståelse för arbetets karaktär 

handlar bland annat om att studie- och yrkesvägledare måste förbereda sig på att alla samtal 

inte kommer att sluta i tydliga mål och att ovisshet är en naturlig del av arbetet. Då sådan 

acceptans infinner sig reduceras också intern stress och arbetsrelaterad ohälsa. Såväl 

organisatoriska som sociala faktorer kan utläsas i Skovholts et al. (2001) vetenskapliga 

studium där vikten av en god och sammanhållen arbetsmiljö konkretiseras. Framförallt 

belyses studie- och yrkesvägledares tillgång till stöd som förutom befrämjandet av god hälsa 

och arbetsmiljö ska rusta de yrkesverksamma för att möta de utmaningar som 

yrkesprofessionen inbegriper.  

 

Studien ger oss följaktligen en grundläggande överblick om studie- och yrkesvägledares 

arbetsmiljö i relation till de utmaningar som yrkesprofessionen medför. Vi har dessutom fått 

kunskap om det växelverkande samspelet mellan den organisatoriska och sociala nivån och att 

en god arbetsmiljö ofta föreligger då överbryggande åtgärder och planeringar utförs. Studien 

har dock fokuserats kring studie- och yrkesvägledare som arbetar med traditionella 

vägledningssamtal, vilket kvarlämnar de nya vägledningsformernas betydelse för 

arbetsmiljön. När det gäller de teknologiska vägledningsformernas inverkningar på studie- 

och yrkesvägledares arbetsmiljö kan Sabella, Poynton och Isaacs (2010) forskning framlyftas. 

Studien handlar om vikten av att besitta teknologiska kunskaper och vägledningskompetenser 

som skolpersonal, framförallt med grund i digitaliseringens utökade utrymme i skolan.  
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Sabella et al. (2010) belyste att viss förvirring bland vägledarna och skolkuratorerna förelåg 

gällande vilka tekniska kunskaper och vägledningskompetenser de egentligen var i behov av. 

Integrationen av teknologin i vägledarnas yrkesprofession fungerade nämligen dåligt då 

skolpersonalen ofta saknade introduktionsdagar och utbildning i att använda teknologiska 

verktyg i arbetet, trots att det hade gynnat såväl personalen som verksamheten. Sabella et al. 

(2010) påvisade även en mindre variation gällande vägledares uppfattningar och erfarenheter 

av tekniska hjälpmedel.  Nyexaminerade studie- och yrkesvägledare uppgav till exempel i 

högre utsträckning att de var bekväma med att använda tekniska hjälpmedel i arbetet 

samtidigt som de egna teknologiska vägledningskompetenserna skattades som höga. 

Därutöver var det också fler nyexaminerade vägledare som betonade användbarheten av 

teknologiska verktyg inom professionen (Sabella, et al., 2010).  

 

Användbarheten av tekniska hjälpmedel i vägledningssyfte kan också förstås i ljuset av 

Awuni Kolog et al. (2014) forskning som syftar till att belysa e-vägledning i en 

gymnasieskola i Ghana. E-vägledning beskrivs som vägledning via videosamtal, telefon, 

chatt, e-mail och SMS där eleverna kan förbli anonyma om de så önskar. På grund av det 

föreliggande stigmat kring att söka vägledning och stöd upplevdes e-vägledning som 

tillgängliggörande och befriande. Fler elever uppgav att de skulle vara mer intresserade av att 

ta del av vägledning och stödsamtal om det kunde bedrivas anonymt (Awuni Kolog, et al., 

2014). Förutom stigmatiseringen kring stödsökande och vägledning framlyftes även ett 

bristande förtroende för skolpersonalen. Gymnasieeleverna oroade sig bland annat för 

offentliga avslöjanden om deras personliga uppgifter, framförallt efter ett face-to-face samtal, 

med förödande konsekvenser för deras hälsa och liv. Eleverna efterfrågade istället ett 

vägledningsspel/stödspel som förberedelse inför karriärval och livsguidning. Ett 

vägledningsspel diskuterades vara känsloneutralt och kreativt som på ett avslappnade sätt 

skulle kunna svara på de frågor som eleverna har (Awuni Kolog, et al., 2014). 

 

Utmaningen med e-vägledning i Ghana handlar följaktligen om att ett förtroende måste 

byggas mellan karriärvägledare och elever, likväl som med annan skolpersonal, för att 

eleverna ska må bättre och stanna kvar längre i skolan. Vidare nämns bristande resurser, 

bristande teknisk kunskap och landets infrastruktur som utmaningar då alla skolelever inte har 

tillgång till internet, datorer eller teknik, vilket Awuni Kolog et al. (2014) framhåller vara 

viktigt att beakta för framtida forskning. Dessa brister urskönjdes även i Awuni Kolog et al. 

(2014) forskningsbidrag med utgångspunkt i att nyttjandet av e-vägledning ofta fick uppoffras 
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på grund av ett ostabilt internet. Därutöver var flertalet anställda från skolpersonalen, 

(framförallt karriärvägledare och kuratorer), osäkra på hur de skulle arbeta med de tekniska 

verktygen.  

 

För vår studie bidrar Awuni Kolog et al. (2014) forskningsbidrag med kunskaper om vilka 

utmaningar studie- och yrkesvägledare kan möta vid planering och implementering av e-

vägledning. Studie- och yrkesvägledares osäkerhet kring tillämpningen av de teknologiska 

arbetsverktygen är också ett återkommande tema i Sabellas et al. (2010) forskning, vilket 

uppmärksammade oss på områden så som utbildning, introduktionsdagar och trygg 

tillämpning av e-vägledning (i relation till arbetsmiljö) i vår studie. Vidare fördjupades vår 

kunskap om e-vägledningens konsekvenser, positiva som negativa, med särskilt fokus på 

tillgängliggörandet av vägledning för fler individer. Utöver vår breddade kunskapsbild 

gällande studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö och effekterna av e-vägledning vidgades vår 

förståelse om metoden walk and talk.  

 

Revell och McLeods (2016, 2017) forskningsbidrag om den fysiskt rörliga samtalsmetoden 

belyser terapeuters erfarenheter och uppfattningar om sammanslagningen mellan samtal och 

fysisk aktivitet utomhus. Även då walk and talk metoden är kopplad till behandling och 

terapeutiska samtal i studierna framlyfter forskningsresultaten de effekter som metoden har på 

både klient och yrkesutövare, vilket för vår studie bidrar med insikter om hur appliceringen av 

metoden kan inverka på de yrkesverksammas arbetsmiljö. Ett centralt och återkommande 

fynd i Revell och McLeods (2016, 2017) studier visade nämligen på att utemiljön 

effektiviserade klienternas välmående och psykiska hälsa samtidigt som terapeuterna kunde 

påbörja fler hjälpande processer. Kombinationen mellan fysisk aktivitet och samtal upplevdes 

nämligen vara avslappnande och frigörande, vilket underlättade bearbetningen av känslor 

samt relationsskapandet till terapeuten. Att samtala i rörelse diskuterades även vara ett 

förkroppsligande av klientens inre resa och processer där känslan av att vara fast utbytes mot 

känslan av rörelse och frihet. Förutom ett effektivare och mer förtroligt relationsskapande 

mellan klient och terapeut visade också tillämpningen av metoden walk and talk en 

förbättring i terapeuternas mående. Terapeuterna upplevde bland annat ett större engagemang 

i sitt arbete och att de kunde utvecklas i sin profession, faktorer som terapeuterna också 

strävade efter att förbättra (Revell & McLeod 2016, 2017).  
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Vidare upplevdes naturen vara stimulerande för terapeuterna då metoden walk and talk 

medförde friheten till att utforska nya idéer och tankar, vilka ställdes i kontrast med det 

fysiska samtalsrummets strikta regler och skrivna förhållningssätt. De positiva effekterna av 

walk and talk metoden ansågs dessutom överskugga de hinder och element som försvårade 

samtalet i naturen. Sådana försvårande omständigheter kunde vara bristfälliga riktlinjer om 

hur arbetet skulle bedrivas utomhus, mötande individer i den urbana miljön samt 

vidmakthållandet av anonymitet. En högre nivå av vaksamhet krävdes följaktligen av 

terapeuterna vid tillämpningen av walk and talk, vilket vanligtvis bemöttes tillsammans med 

klienten (Revell & McLeod 2016, 2017). Forskningsbidragen av Revell och McLeod (2016, 

2017) belyser således terapeuternas välmående och hälsa i relation till användningen av walk 

and talk metoden. I effekt av hälsokoncentrationen vidrörs även terapeuternas arbetsmiljö då 

metoden influerar yrkesutövarens arbetssätt, på ett fysiskt och organisatoriskt plan likväl som 

på ett socialt plan.  

 

I likhet med Sabella et al. (2010) och Awuni Kolog et al. (2014) internationella 

forskningsbidrag bidrar Revell och McLeod (2016, 2017) med en övergripande kunskapsbild 

gällande planering och tillämpning av nya vägledningsformer och dess konsekvenser för de 

yrkesverksamma. Centrala faktorer för framgång likväl som essentiella faktorer för beaktning 

har till exempel accentuerats och behandlats, vilket har gjort oss vaksamma på 

vägledningsformernas fördelar och nackdelar.  Trots vår breddade och fördjupade 

kunskapsbild om e-vägledning och walk and talk metoden kvarstår dock en del 

kunskapsluckor om studie- och vägledares arbetsmiljö gällande dessa specifika arbetsformer. 

Istället har andra yrkesprofessioner så som terapeuter, psykologer och skolkuratorer 

(behandlande personal) särskilt framlyfts i syfte att belysa införandet av dessa alternativa och 

moderniserade samtalsmetoder. Hur studie- och yrkesvägledares arbete och arbetsmiljö 

påverkas av de nya vägledningsmetoderna behöver därför beaktas och framlyftas på de 

framtida nationella och internationella vetenskapliga arenorna, inte minst då införandet och 

tillämpningen av e-vägledning och walk-and-talk växer inom studie- och yrkesvägledningen.  

6. Metod  
I följande avsnitt beskrivs vårt metodval, urval, hur vi har arbetat med våra semi-strukturerade 

intervjuer samt hur vi har behandlat vårt empiriska material. Vidare diskuterar vi kring vår 

förförståelse kring studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö, hur vi har fördelat vårt arbete med 

studien samt vilka etiska överväganden vi har förhållit oss till.   
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6.1 Kvalitativ metod 
I vår studie används kvalitativ metod och semi-strukturerade intervjuer för att besvara syftet 

och frågeställningarna. Denna studie ämnar undersöka hur studie- och yrkesvägledare som 

använder sig av metoderna walk and talk och e-vägledning erfar sin arbetsmiljö. Genom 

användningen av kvalitativ metod kunde vi få en djupare förståelse för studie- och 

yrkesvägledarnas egna intryck av arbetsmiljön, vilket återspeglades av respondenternas 

beskrivningar av tankar och känslor. En kvalitativ metod har för- och nackdelar, men det 

handlar framförallt om att välja metod utefter studiens syfte. Ahrne och Svensson (2011, s. 

10-17) menar att kvalitativa data som insamlas vanligtvis är förnimmelser och uttalanden som 

sedan kan användas för att utforska andra fenomen som exempelvis upplevelser och känslor. 

Empirin från kvalitativ metod mäts inte i samma utsträckning som kvantitativ metod eftersom 

det bland annat föreligger utmaningar i att framställa mängden djupintervjuer som kan ge en 

liknande generaliserbarhet som empirin från en undersökning utförd med kvantitativ metod 

(Bryman, 2011 s. 361-373; Ahrne & Svensson, 2011, s. 10-33).  

 

Det kvalitativa metodvalet gav en bredare utgångspunkt för att analysera och skapa en 

förståelse för hur intervjupersonerna resonerade om organisationen de befann sig i och de 

social interaktioner som påverkade deras arbetsmiljö. De positiva delarna som tillämpningen 

av den kvalitativa metoden medför är exempelvis hur metoden underlättar en förståelse för 

hur människor känner förståelse för varandra, betydelsen av sociala interaktioner och socialt 

samspel (Ahrne & Svensson, 2011, s. 11-33, 40-41). Genom användningen av semi-

strukturerade intervjuer kunde vi således behandla respondenternas uttalanden och 

resonemang, vilket möjliggjorde utforskandet av respondenternas upplevelser om sin 

arbetsmiljö. Det finns därmed flera fördelar med kvalitativ metod som direkt anknyter de 

centrala delarna av denna studie, vilket syftar till studie- och yrkesvägledarnas upplevelser till 

den arbetsmiljön som de befinner sig i. Trots fördelarna med att använda kvalitativ metod 

finns det även en del utmaningar med metoden. De utmaningar som ofta förknippas med 

kvalitativ metod är appliceringen av tillförlitlighet eller reliabilitet och validitet. På grund av 

svårigheterna som reliabilitet och validitet kan medföra i en kvalitativ studie, argumenterar 

Wästerfors och Sjöberg (2008, s. 165) att istället fokusera på att mäta studiens tillförlitlighet 

utifrån metodval, urval och hur rimligt resultatet är.  
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Vi valde att förhålla oss till Wästerfors och Sjöbergs (2008, s. 165) argument då vi 

genomgående har motiverat och diskuterat urval, insamlingsmetod, tidigare forskning, teori 

och fått ett välgrundat resultat kopplat till analysen.  Således har vi arbetet konsekvent för att 

upprätta en hög tillförlitlighet, reliabilitet och validitet i vår studie. Sammanfattningsvis har vi 

använt oss av kvalitativ metod och semi-strukturerade intervjuer med fokus på hur studie- och 

yrkesvägledare som arbetar med metoderna walk and talk och e-vägledning erfar sin 

arbetsmiljö.  

6.2 Urval 
Att välja respondenter till en studie kan vara en utmaning eftersom att det kan vara 

tidskrävande och kostsamt (Denscombe, 2018, s. 57).  Med utmaningarna i åtanke fokuserade 

vi på att hitta deltagare som matchar studiens syfte och frågeställningar, det vill säga studie- 

och yrkesvägledare som arbetar eller har arbetat med minst en av metoderna walk and talk 

och e-vägledning. Utöver utmaningar som ekonomiska kostnader och ett tidsödande arbete 

med urval är även vår studie tidsbegränsad och vår kunskap var närmast obefintlig om hur 

många studie- och yrkesvägledare som arbetar med minst en av metoderna. Därför 

analyserade vi vilken urvalsmetod som inte är alltför kostsam varken ekonomiskt eller 

tidsmässigt och som samtidigt kan hjälpa oss att få fram tillämpliga respondenter. Därav 

beslutade vi oss för att använda ett ändamålsenligt urval. Denscombe (2018, s. 81) menar att 

det ändamålsenliga urvalet handlar välja respondenter utifrån deras egenskaper för att öka 

chanserna för att få ut så bra information som möjligt. Genom att använda ett ändamålsenligt 

urval ges en möjlighet för forskaren att kunna handplocka respondenterna utifrån relevans och 

deras kunskap inom området (Denscombe, 2018, s. 57-60).  

 

Det första steget i vår process att lokalisera studie- och yrkesvägledare som arbetar med e-

vägledning och/eller walk and talk var att utgå utifrån ett projekt som riktades till studie- och 

yrkesvägledare som ville utöka sina kunskaper om olika vägledningsformer. Detta 

tillvägagångssätt bekräftade att studie- och yrkesvägledarna vi skulle ta kontakt med hade 

erfarenhet av att arbeta med någon av metoderna e-vägledning och walk and talk, vilket 

effektiviserade vårt urvalsförfarande. Med hänsyn till våra respondenters anonymitet och 

integritet har vi valt att inte återgiva projektets namn i vår studie. Under projektbeskrivningen 

upptäckte vi flera kontaktuppgifter till yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare som hade 

deltagit i studien, vilka vi sedan kontaktade. Av de femton tilltänkta och tillfrågade studie- 

och yrkesvägledare svarade sju individer som blev våra respondenter. I valet av de femton 
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tillfrågade respondenterna tog vi ingen hänsyn till intersektionella faktorer (Mattson, 2015, s. 

17-21) som kön, ålder eller etnicitet. Däremot strävade vi efter att få en geografisk spridning 

med syftet att få olika storlek på kommunerna som de befann sig i.  

6.3 Semi-strukturerad intervju 
Vi förde en diskussion om vilken av intervjuformerna strukturerad intervju och semi-

strukturerad intervju som skulle gynna studien mest och föra oss närmare ett svar på syftet 

och frågeställningarna. Ett av skälen till att vi valde att använda semi-strukturerade intervjuer 

baserades på intervjuformen som vi upplevde lätt att anpassa under själva intervjun. Vi utgick 

ifrån en intervjuguide med färdigställda teman och frågeställningar som direkt anknyter till 

syftet och frågeställningarna. Genom att använda en semi-strukturerad intervjuguide är det 

möjligt att som intervjuare genast kunna anpassa sig efter respondentens svar (Bryman, 2011 

s. 412-424; Alvehus, 2013, s. 80-85; Nilsson, 2014, s. 150-152). Med en semi-strukturerad 

intervju kunde vi även ställa öppna frågor och fördjupa oss kring teman och ämnen som 

uppkommer under samtalets gång. Följaktligen blev intervjun mer ledig utan några styrande 

frågor och det bidrog även till att respondenterna fick tillfällen att kunna lyfta sina egna 

åsikter och frågeområden. De huvudteman som vi byggde intervjuguiden kring och som vi 

använde för att formulera frågorna efter var arbetsmiljö, organisation och arbetsuppgifter. Att 

ha en semi-strukturerad intervjuform med tydliga teman som grund gav en trygghet under 

intervjun, vilket bistod till att vi kunde behålla ett aktivt lyssnande och fundera över 

följdfrågor (Alvehus, 2013 s. 82-85; Nilsson, 2014, s. 161-165). Följdfrågor kan enligt 

Alvehus (2013, s. 82-85) ha en positiv effekt på intervjun och leda till insikter och intressanta 

spår som gör att forskaren kan få oförutsedda upptäckter.   

 

Under det praktiska utförandet av intervjuerna användes även en diktafon för att spela in 

intervjuerna samtidigt som vi använde oss av anteckningar som stöd. Fördelen med att 

använda diktafon under intervjuer är bland annat att det underlättar att få med de exakta 

uttrycken och orden som intervjupersonerna använder sig av. När en diktafon används under 

intervjuer underlättas arbetet med själva empirin både under och efter transkriberingen 

(Kvale, 1997, s. 152). Eftersom våra respondenter var geografiskt spridda över hela Sverige 

från norr till söder genomfördes majoriteten av intervjuerna via Skype och en del via telefon. 

Med grund i studiens omfattning, kostnad, vårt tidsspann och studiens syfte föreföll 

användningen av telefon och Skype som effektiva verktyg att nyttja vid inhämtningen av vårt 

empiriska material, vilket vi också vidhåller. Även då ljudet kunde krångla vid vissa 
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intervjutillfällen likväl som internetuppkopplingen och tekniken kring Skype var 

inhämtningen av empirin effektiv och nyanserad. Vi kunde även läsa av våra respondenters 

reaktioner och känslor gällande vissa teman vid användningen av Skype, vilket vi tyvärr inte 

kunde göra via telefon. Däremot var vi uppmärksamma på intervjupersonernas röstlägen för 

att kunna klargöra de frågor som hade missuppfattats och fånga upp respondenternas 

reaktioner vid känsligare teman.  

 

Samtliga respondenter fick också välja ifall de ville genomföra intervjun via telefon eller 

Skype, varpå de flesta valde Skype. Då vi värnar om våra respondenter och deras integritet 

genomförde vi intervjuerna i enlighet med deras val. Inspelningens innehåll var också klar vid 

samtliga intervjuer och materialet kunde transkriberas utan komplikationer. Då samtalen 

skedde över telefon och Skype genomförde vi intervjuerna i ett avskilt rum i vårt eget hem för 

att försäkra oss om att ingen obehörig skulle kunna ta del av materialet. Efter att alla 

intervjuer var färdiga började vi transkriberingen med hjälp av tematisering. Vi tematiserade 

intervjun utifrån tre områden reducering, sortering och argumentering (Rennstam & 

Wästerfors, 2011 s. 194–205).  

6.4 Tematisering 
Som tidigare nämnt använde vi oss av tematisering under transkriberingen. De olika delarna 

som användes var sortering, reducering och argumentering. Enligt Rennstam och Wästerfors 

(2011, s. 194-202) är tematisering en metod som är användbar under framställningen av det 

empiriska materialet eftersom det blir överskådligt och lättare att arbeta med.  Det första vi 

gjorde var att arbeta fram preliminära teman som arbetsmiljö, arbetsplats, arbetsuppgifter och 

metoder. Sorteringen av ett material innebär att forskaren börjar läsa in sig på sitt material 

genom att formulera teman (Rennstam & Wästerfors, 2011, s. 194-202). Därefter började vi 

med nästa steg genom att se över den initiala sorteringen och utveckla tematiseringen genom 

att gå tillbaka och titta på våra forskningsfrågor, syfte och teori. Att fastställa teman alltför 

tidigt kan innebära att detaljer förbises från materialet, vilket vi undvek genom att följa 

Alvehus (2013, s. 17-35) råd som innebär att forskaren bearbetar empirin flera gånger.  

 

Efter sorteringen av materialet kommer reduceringen. I denna del av processen handlar det 

om att forskaren ska börja reducera delar av det insamlade materialet (Alvehus, 2013, s. 110-

118), alltså välja ut vilka delar som ska presenteras i studien. En av anledningarna till att 

reducering sker är för att texten ska bli lättare att arbeta med och för att det inte finns 
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möjlighet att presentera allt material från en intervju. Forskaren bör därför under 

reduceringsprocessen välja exempel från empirin som är särskilt intressanta, samtidigt som 

valet ska representera det insamlade materialet på ett rättvist och selektivt sätt (Rennstam & 

Wästerfors, 2011, s. 202-205). Den tredje delen i bearbetningen av materialet handlar om att 

argumentera. Det innebär att forskaren använder sig av sitt insamlade material och teorin till 

att kasta ljus på hur ett fenomen kan påverkas och förstås utifrån teorin (Alvehus, 2013, s. 

110-118; Rennstam & Wästerfors, 2011, s. 205-211). För oss handlade inte denna studie om 

att skapa en begreppsutveckling utan syftet med denna studie var att skapa en förståelse för 

hur studie- och yrkesvägledares som arbetar med metoderna e-vägledning och walk and talk 

upplever sin arbetsmiljö. Vår ambition var att bidra med ny kunskap eller utveckla en 

förståelse för detta fenomen.      

6.5 Förförståelse 
Som författare av denna studie behövde vi se över våra egna erfarenheter om ämnet som vi 

undersöker. Anledningen till att vi berör detta ämne är för att vi är medvetna om att våra 

tidigare erfarenheter kan påverka studien (Bryman, 2011 s. 345, 361-371). Våra erfarenheter 

kring ämnet är begränsade då vi själva inte har arbetat med metoderna walk and talk och e-

vägledning eller innehaft tjänsten som studie- och yrkesvägledare. Däremot har vi haft egna 

upplevelser av olika arbetsplatser och har egna föreställningar om hur en arbetsmiljö kan 

förefalla. Vi har under en termin på programmet läst om hur metoderna e-vägledning och 

walk and talk praktiskt kan användas, men aldrig själva arbetat med dem. Kunskapen som är 

inhämtad om hur en studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö och arbetsplats kan se ut är 

erhållen från praktikperioden på åtta veckor innan examensarbetet startade. Vi reflekterade 

därför över våra egna fördomar och föreställningar om hur arbetsmiljön och arbetsplatsen kan 

se ut för studie- och yrkesvägledare som arbetar med metoderna walk and talk och e-

vägledning. Vi strävade efter att behålla ett öppet sinne genom att inte förkasta eller bortse 

våra respondenters uttalanden baserat utifrån våra tidigare föreställningar, för att i så liten 

utsträckning som möjligt påverka undersökningen.   

6.6 Arbetsfördelning 
Att arbeta som två författare har varit lärorikt. Det är inte vårt första arbete som vi skriver 

tillsammans, vilket underlättade vårt upplägg av arbetet. Våra tidigare erfarenheter gjorde att 

vi kunde ha ett gott samarbete med en öppen dialog. Tillsammans har vi kunnat utmana våra 

erfarenheter och idéer om studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö och våra föreställningar om 
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hur det kan vara att arbeta med metoderna e-vägledning och walk and talk. Arbetet fördelade 

vi jämt då vi producerade studien tillsammans, från start till avslut. Vår strävan efter att 

verkställa studien gemensamt gjorde också att vi kunde hjälpa varandra formulera olika tankar 

och idéer. Det som däremot talade emot valet att arbeta tillsammans under varje avsnitt var att 

det ibland kunde vara tidskrävande. Den enda delen av arbetet som vi valde att ansvara enskilt 

för var transkriberingarna. Uppdelningen av transkriberingarna var ungefär hälften var. För att 

försäkra oss om att vi hade transkriberat utifrån samma format läste vi dock igenom varandras 

arbeten.  

6.7 Etiska överväganden 
De etiska överväganden som har beaktats i vår studie är av ytterst relevans då vi värnar om 

respondenternas välmående och integritet. Därför har vi genomfört undersökningen utifrån 

The Generel Data Protection Regulation, alltså GDPR (Lag med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, SFS 2018:218) och de fyra etiska 

huvudprinciperna som anknyts till de forskningsetiska huvudkraven (Denscombe, 2018, s. 

438-446). Enligt GDPR (2018:218) är det viktigt att forskaren informerar deltagarna om vad 

syftet med studien är och hur deltagarnas personuppgifter används. Därför valde vi att skicka 

skriftlig information om studiens syfte till samtliga deltagare innan intervjun startade 

samtidigt som vi delgav intervjupersonerna informationsöversikten muntligt i början av 

intervjun.  En annan betydande del av GDPR (2018:218) är att forskaren inte ska samla in 

mer personuppgifter än nödvändigt. För att undvika ett överflödigt insamlande av 

personuppgifter valde vi att hålla oss till frågor som var relevanta för syftet och 

frågeställningarna.  

 

Tillsammans med GDPR (2018:218) följde vi också de fyra etiska forskningsprinciperna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att tydligt informera deltagaren om syftet med studien och hur 

personuppgifterna används, hur de lagras samt vilka personer som har tillgång till dem. För 

att uppfylla informationskravet i vår studie har vi informerat våra intervjupersoner om 

studiens syfte, att deltagandet är helt frivilligt och att materialet används till forskning. 

Informationen tilldelades även våra respondenter vid fler tillfällen varpå det första delgavs 

genom vårt informationsbrev där studiens syfte, anonymitet, självbestämmande, materialets 

användning och etiska principer framlyftes. Vi meddelade även våra tilltänkta deltagare om 

att intervjuerna skulle spelas in via en diktafon (Kalman & Johansson 2012 s. 39-55). Efter att 
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vi hade fått de intresserade deltagarnas samtycke kontaktade vi dem på det sätt som de själva 

hade önskat. Därefter återgav vi informationsöversikten muntligt för att klargöra eventuella 

frågor eller funderingar.  

 

Enligt samtyckeskravet har vi informerat intervjupersonerna att deltagandet i studien är 

frivilligt och att de när som helst under studiens gång avbryta sitt deltagande utan att lämna 

förklaring och utan reprimand. Denna information har lämnats ut via ett informationsbrev, 

under själva intervjun och en samtyckesblankett som intervjupersonerna skrivit under 

(Nygren, 2012 s. 23-39;Vetenskapsrådet, 2002). Med grund i konfidentialitetskravet valde vi 

också att avidentifiera våra deltagare då relationerna på en arbetsplats kan vara ett känsligt 

tema. Detta medför också risker att intervjupersonerna försätts i en besvärlig situation. Då vår 

ambition var att intervjupersonerna skulle kunna tala så fritt som möjligt och därmed kunna 

ge en ärlig bild av arbetsmiljön anonymiserade vi våra deltagare genom att använda fingerade 

namn samt beskriva deras arbetsplatser med vaga, generella beskrivningar. Vi ville således 

minimera riskerna för respondenternas deltagande i vår studie (Bryman, 2011 s. 131-140). 

Vidare har vi även beaktat konfidentialitetskravet genom att förvara våra transkriberade 

intervjuer och insamlade personuppgifter inlåsta i vårt kassaskåp. Därutöver innehåller även 

alla utskrifter fingerade namn. Genom att låsa in vårt material och använda fingerade namn 

kunde inga obehöriga ta del av våra deltagares uppgifter. Avslutningsvis beaktade vi 

nyttjandekravet genom att enbart använda vårt empiriska material och deltagarnas uppgifter 

till vårt forskningsändamål (Bryman, 2011 s. 131-142). 

7. Teori 
Under följande sektion har vi behandlat våra teoretiska utgångspunkter med särskilt fokus på 

organisationsteoretiska perspektiv samt på det salutogena perspektivet med känsla av 

sammanhang i fokus.  

7.1 Organisationsteoretiska perspektiv  
Studie- och yrkesvägledares organisatoriska och sociala arbetsmiljö är ett mångfacetterat fält 

där komplexa organisationsstrukturer och arbetsformer inverkar på de yrkesverksammas hälsa 

och välmående. Det organisationsteoretiska perspektivet förklarar och nyanserar den 

komplexa organisatoriska världen samtidigt som den erbjuder möjligheten till att tolka 

mönster och strukturer utifrån olika referensramar. Ett flertal olika inriktningar och 

fördjupningar inryms nämligen under organisationsteori som på olika sätt breddar den 
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överskådliga helhetsbilden av organisationers funktioner och processer samt de påtryckningar 

som kan finnas inom en viss organisation. Organisationsteori kan således beskrivas som ett 

samlingsbegrepp där läran om organisationer och dess strukturer står i fokus samtidigt som 

olika inriktningar nyanserar förståelsen av den (Bolman & Deal, 2019, s. 36-45; 

Abrahamsson, 2000, s. 9-15; Luhman & Cunliffe, 2013, s. 105-110).  

 

För vår studie innebär detta att det organisationsteoretiska perspektivet har fungerat som den 

övergripande teoretiska stommen vars ramar har förstärkt de specificerade och mer 

djupgående inriktningarna som inbegrips under samlingsbegreppet. Då det primära syftet med 

vår studie var att undersöka studie- och yrkesvägledares organisatoriska och sociala 

arbetsmiljö utifrån nya kontexter och miljöer tillämpades det strukturella perspektivet samt 

human-resource perspektivet som teoretisk referensram. Det strukturella perspektivet belyser 

organisationer och dess strukturer utifrån fördjupningsområdena rationalitet, måluppsättning, 

effektivitet och regler (Bolman & Deal, 2019, s. 72-74).  

 

Ur en organisatorisk ståndpunkt betyder de strukturella fördjupningsområdena att 

organisationer existerar för att kunna säkerställa måluppfyllelse samtidigt som effektivitet och 

rationalitet prioriteras, oavsett om det förekommer personliga önskemål inom organisationen. 

Vidare prioriteras även fasta regler, utformningen av roller och relationer samt en tydlig 

arbetsfördelning då det ska öka prestationsnivån och minska problemen genom hela 

organisationen. De fasta reglerna ämnar även till att motverka eventuella politiska och 

personliga påtryckningar för att skydda organisationens mål (Bolman & Deal, 2019, s. 72-78). 

Fördelen med att prioritera fasta regler, effektivitet, organisationens mål, rationalitet och en 

tydlig arbetsfördelning är att vissa situationer kommer att bemötas och behandlas utifrån 

samma principer, oavsett vem det är som tar sig an uppgiften. Organisationens olika delar och 

krafter vet på så sätt hur arbetet skall bedrivas och lösningarna återfinns inom de ramar som 

organisationen har satt upp (Bolman & Deal, 2019, s. 78-83).  

 

Samtidigt som tydliga ramar och strukturer kan vara fördelaktiga för organisationers 

processer och överlevnad finns en del nackdelar att betrakta. Då lösningarna till olika problem 

och situationer förväntas återfinnas inom organisationens egna infattningar eftersöks inte de 

lösningar som kan finnas utanför de existerande strukturerna. Den felande länken och alla de 

problem som uppkommer inom en organisation skall istället ordnas genom diverse 

omstruktureringar som i sin tur kan skapa fler problem. Problematiska medarbetare kan till 
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exempel få flytta omkring i en organisation utan att problemet når en lösning, det placeras helt 

enkelt någon annanstans (Bolman & Deal, 2019, s. 95-96).  

 

Ytterligare faktorer som bör beaktas i förhållande till organisatoriska strukturer är tillväxt och 

förändring. När en organisation utvecklas skall också eventuella problemkomplex lösas 

genom tillsättningen av uppdaterade och ”rätta” strukturer för den växande organisationen, ett 

gediget arbete som ofta överskuggar medarbetarnas utveckling. Bortprioriteringen av 

individernas utveckling leder således till ett kompetenstapp, inte minst då människorna 

bedöms vara utbytbara komponenter i ett större maskineri snarare än lärande väsen. Detta 

synsätt kan dock komma att hämma organisationens tillväxt på lång sikt, framförallt när det 

gäller den tekniska utvecklingen och medarbetarnas generella arbetsmiljö (Bolman & Deal, 

2019, s. 99-103). Öppenheten och flexibiliteten begränsas alltså i en organisation där fasta 

regler och strukturer eftersträvas och istället för att söka lösningar på problemen utåt anses 

strukturen eller strukturerna vara den felande länken. Individen ses alltså mer som en neutral 

aktör och tillskrivs inte med någon större makt som kan påverka organisationen (Bolman & 

Deal, 2019, s. 86-103).  

 

Sammanfattningsvis bygger det strukturella perspektivet på samordningsprincipen där 

organisationens välmående speglas av dess struktur och samordning. Tydliga strukturer och 

regler förespråkas i förhållande till arbetsfördelning, roller, relationer och mål samtidigt som 

rationalitet prioriteras. En organisation kan följaktligen effektivisera och maximera sin 

produktion (tjänster och produkter) genom att hitta en lämplig organisationsstruktur samtidigt 

som uppkomsten av problemkomplex minimeras. När organisationsstrukturerna inte fungerar 

belyses istället de strategier som används för att lösa problemen samtidigt som 

organisationens svagheter gör sig till känna, faktorer som erbjuder en djupare insikt i 

organisationers processer och eventuella tillväxtområden (Bolman & Deal, 2019, s. 72-82, 

111-120 ).  

 

Det strukturella perspektivet kan följaktligen hjälpa oss att urskilja och åskådliggöra de 

organisatoriska strukturer som råder på studie- och yrkesvägledares arbetsplatser runt om i 

Sverige samt konkretisera eventuella svagheter eller problem som kan finnas inom 

organisationen. Genom det strukturella perspektivet kan vi även analysera studie- och 

yrkesvägledares arbetsuppgifter och arbetsroller, vilka strukturer och regler de arbetar efter 

samt om de arbetar efter uppsatta mål. Huruvida de erhåller ett öppnare eller snävare 
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handlingsutrymme kan även åskådliggöras. Det strukturella perspektivet erbjuder alltså en 

fördjupning i uppbyggnaden av organisationer och dess strukturer och mönster, men vi ämnar 

även att ta fasta på individerna och medarbetarna inom organisationen utan att blott betrakta 

dem som delar i ett maskineri. Vi har därför valt att komplettera det strukturella perspektivet 

med human-resource perspektivet.  

7.2 Human-resource perspektivet 
Human-resource perspektivet (hädanefter benämnt som HR-perspektivet) möjliggör en analys 

av den mänskliga aspekten inom en organisation. Tidigare forskning gällande studie- och 

yrkesvägledares arbetsmiljö har bland annat framvisat en pressad arbetsroll då avsaknaden av 

kollegialt stöd, trakasserier, hög arbetsbelastning och frånvaro av chefer figurerar, varpå HR-

perspektivet kan hjälpa oss att belysa medarbetarnas tillgång till olika sociala stödfunktioner 

och möjligheter till kompetensutveckling (Lärarförbundet, 2012; Bolman & Deal, 2019, 

s.145-148; Skolinspektionen, 2013; Arbetsmiljöverket, 2016).   

 

HR-perspektivet erbjuder en mer nyanserad och djupgående bild av det ömsesidiga och 

samverkande behovet som kan föreligga mellan en organisation och dess medarbetare, inte 

minst då organisationens välmående anses vara en direkt spegling av medarbetarnas 

välbefinnande. Till skillnad från det strukturella perspektivet bygger alltså HR-perspektivet på 

idéen att människor behöver organisationer i lika hög grad som organisationer behöver 

människor, framförallt då utväxlingen av behov driver verksamheten framåt. Människor 

erhåller exempelvis lön och karriärmöjligheter samtidigt som organisationen får ett inflöde av 

nya idéer, kompetenser och färdigheter. För att organisationen och individen ska vara 

välmående krävs alltså en överenskommelse där båda parter gynnas (Bolman & Deal, 2019, s. 

145-150). 

 

Inom HR-perspektivet ses följaktligen människor som resurser där organisationen ska sträva 

efter att värna om sina anställda. Detta kan bland annat ske genom utökade möjligheter till 

kompetensutveckling, investeringar i arbetsmiljön och genom utvecklingen av stödfunktioner. 

Själva begreppet ”human-resource” vittnar också om perspektivets grund då det översätts till 

”mänsklig resurs”, vilket sammanfattar perspektivets fördjupningsområde på ett generellt plan 

(Bolman & Deal, 2019, s. 141,161-188).  Appliceringen av organisationsteori i vår studie 

möjliggör således närmandet av de organisatoriska faktorernas inverkan på studie- och 

yrkesvägledares arbetsmiljö och hälsa. Tidigare forskning gällande studie- och 
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yrkesvägledares organisatoriska och sociala arbetsmiljö har koncentrerats på individen medan 

de organisatoriska elementen har fallit bort, vilket begränsar förståelsen om sambandet mellan 

organisationer och individers hälsa (Revell & McLeod, 2017; Lärarförbundet, 2012;Sutton, 

1988; Sutton & Fall, 1995). Den organisationsteoretiska referensramen har vi följaktligen 

applicerat för att nyansera studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö med särskilt fokus på de 

organisatoriska elementen.   

7.3 Känsla av sammanhang och det salutogena perspektivet  
Det salutogena perspektivet belyser förhållanden och faktorer som på olika sätt vidmakthåller 

hälsa. Beteckningen salutogenes är sprunget ur latin (salus) samt grekiska (genesis) som 

tillsammans bildar begreppet hälsans ursprung. Grundvalen i den salutogena filosofin bygger 

följaktligen på hälsobringande friskfaktorer samt på vad som kan göras för att utveckla och 

bibehålla hälsan. I vår studie används det salutogena perspektivet med särskilt fokus på 

begreppet KASAM eller känsla av sammanhang. Det är också utifrån KASAM som vi har 

granskat vårt empiriska material. KASAM som myntades av sociologen Aaron Antonovsky 

(1991) är ett essentiellt grundfundament i det salutogena perspektivet som uppbärs av tre 

hörnstenar, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991, s. 39f.; 

Hanson, 2018, s. 53f).   

 

För att en individ ska kunna känna KASAM i en organisation måste arbetet upplevas som 

hanterbart, vilket bland annat innebär att individen ska tillgodoses med tillräckliga resurser 

för att kunna klara av sitt arbete och möta de utmaningar som personen ställs inför. En stark 

känsla av hanterbarhet kan även infinnas genom individens enskilda resurser så som 

kompetenser, färdigheter och nätverk (ex. familj, kollegor), resurser som underlättar 

hanterbarheten av både vardag och arbetsliv. Individen bör också känna begriplighet i relation 

till sina arbetsuppgifter likväl som meningsfullhet, framförallt då arbetet ska upplevas vara 

värdigt investeringar av tid och engagemang (Gassne, 2008, s. 21-24; Hanson, 2018, s. 119-

154). Begriplighet kan därtill beskrivas som en slags orientering där komplexa sammanhang 

förenklas genom uppställda krav och förväntningar, strukturer, informationshantering samt ett 

lärande arbetssätt, framförallt för att skapa ordning och en förståelse av omvärlden. Avsaknad 

av begriplighet ökar också risken för ett lägre KASAM (Hanson, 2018, s. 143-164). 

 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet fungerar således som vitala komponenter för 

vidmakthållandet av hälsa samtidigt som de kan ses som ett skydd mot den ständigt 
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påfrestande och kaotiska världen. Tillsammans utgör de också en högre känsla av 

sammanhang och det är också i komponenternas växelverkande relation som styrkan befästs. 

KASAM aktiverar även olika sinnen hos individen där begriplighet kan beskrivas likt det 

kognitiva elementet, meningsfullhet handlar om motivation och hanterbarhet bygger på det 

praktiska arbetet (Gassne, 2008, s. 21-25).  

 

KASAM låter oss följaktligen undersöka studie- och yrkesvägledares erfarenheter av e-

vägledning och walk and talk utifrån sammanhang, meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet. I effekt av detta får vi också svar på hur respondenterna erfar sin arbetsmiljö och 

hälsa på arbetsplatsen. Syftet är alltså inte att fastställa huruvida respondenterna innehar en 

hög eller låg KASAM, utan det är upplevelserna av arbetsmiljön som vi ämnar belysa. 

Arbetsmiljöns sociala och mänskliga aspekter fördjupas alltså med hjälp av KASAM och HR-

perspektivet då de centreras kring individers och gruppers välbefinnande.  

8. Resultat och analys  
Denna studie belyser hur studie- och yrkesvägledare som använder metoderna walk and talk 

och/eller e-vägledning upplever sin arbetsmiljö. Vi intervjuade sju studie- och yrkesvägledare 

som samtliga tillämpar e-vägledning i arbetet, varav tre av respondenterna arbetar med både 

e-vägledning och walk and talk. Respondenterna kommer från olika delar av Sverige och 

arbetar som studie- och yrkesvägledare inom utbildningsväsendet med representanter från 

högskola och universitet, gymnasiet och vuxenutbildningen. Att arbeta i anslutning till en 

skola var inte det enda som majoriteten av de deltagande studie- och yrkesvägledarna hade 

gemensamt. I beskrivningen av en positiv arbetsmiljö framkom åtskilliga likheter mellan 

respondenternas svar. Sofia och Stig beskrev det på följande sätt. 

 

”Men en positiv arbetsmiljö, det är ju att komma på jobbet och känna att man längtar hit, 

att man trivs, att man har bra sammanhållning med sina kollegor, att man hjälps åt. Det är 

liksom öppna dörrar. Man ska kunna fråga och ventilera och engagera sig i varandras 

arbetsuppgifter. Det tycker jag att vi har här. En väldigt positiv arbetsmiljö måste jag säga. 

Vi hjälps åt, vi stöttar varandra och kommer med idéer och... ingen fråga är för dum. Det är 

bara att köra på.” (Sofia) 

 

”Dels tycker jag det är viktigt att man har ett bra samarbete med sina kollegor, att man har 

acceptans och förståelse från rektor för det man gör och att rektor också har ett intresse och 

engagemang för vägledningsfrågorna.” (Stig) 



22 

  

Sofia och Stig beskriver en positiv arbetsmiljö utifrån nyckelbegreppen sammanhållning, 

kollegialt stöd, förståelse och engagemang. Deras beskrivning framlyfter relevansen av att 

inneha ett meningsfullt arbete och en trevlig arbetsplats, vilket också är eftersträvansvärda 

och önskade kvaliteter för en positiv arbetsmiljö. Ett meningsfullt arbete, sammanhållning, 

socialt stöd och en god kommunikation mellan medarbetare var också de primära faktorer 

som samtliga studie- och yrkesvägledare belyste i samband med begreppet arbetsmiljö, vilket 

ger oss antydningar om att arbetsmiljö alltjämt förstås och problematiseras utifrån social 

arbetsmiljö. Miljöregler, personlig skyddsutrustning så som larm, ergonomi, 

arbetsmiljöombud och arbetsmiljöskydd som bland annat ska förebygga olycksfall i arbetet 

framhävdes sällan av våra respondenter som alltså fäste större vikt på den sociala arbetsmiljön 

(AFS 2015:4). En positiv arbetsmiljö föreligger således när det sociala samspelet fungerar 

mellan kollegorna. Att beskriva arbetsmiljö så som Sofia och Stig kan signalera att studie och 

yrkesvägledarna upplever en känsla av sammanhang (KASAM) i sin sociala arbetsmiljö, 

mycket genom det goda samarbetet med sina kollegor (Hanson, 2018). Ur ett HR-perspektiv 

(Bolman & Deal, 2019) har respondenternas respektive organisation varit resultatrika i att 

främja trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen, inte minst då det föreligger en god 

gemenskap och ett socialt stöd mellan medarbetarna. Sammanhållning och det kollegiala 

stödet är också de faktorer som framförallt Sofia markerar vara viktiga för att kunna längta 

tillbaka till jobbet och trivas. Sofias känsla av längtan kan kopplas till begriplighet och 

hanterbarhet då Sofia både har ett nätverk som hon vill investera tid och engagemang i 

(Hanson 2018).  

 

När intervjupersonerna skulle beskriva sina arbetsplatser kunde det däremot skilja sig 

gällande arbetets utformning och karaktär. Beroende på organisationens storlek och struktur 

kunde studie- och yrkesvägledarna arbeta med allt från två till trettio kollegor med varierande 

arbetsuppgifter. Med kollegor så syftade intervjupersonerna på andra studie- och 

yrkesvägledare inom samma organisation och som arbetade på samma arbetsplats. Som 

tidigare nämnt var kollegorna och möjligheten till att kunna träffa medarbetare essentiella 

gällande respondenternas upplevelse av en positiv arbetsmiljö, vilket problematiserades då 

möjligheterna till att träffa kollegorna inskränktes. En förklaring kunde ligga i 

organisationens struktur och i intervjupersonernas och kollegornas arbetsuppgifter. Oskar 

förklarade att hans medarbetare hade delade tjänster vilket gjorde att han sällan träffade vissa 

kollegor. Stig framlyfte ett annat problemkomplex som organisationen ännu inte hade kunnat 
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lösa, vilket var att han ständigt fick resa själv i arbetet. Patrik upplevde att införandet av en 

aktivitetsbaserad arbetsplats hade påverkat hans möjligheter att träffa sina kollegor.  

 
”Men många av mina andra kollegor träffar jag ju, vissa träffar man aldrig och vissa 

väldigt sällan och så vidare. Så det är lite tråkigt, eftersom en av fördelarna med att jobba 

här är att vi är en hel hög med vägledare här. Och när det gäller vägledare i stort så skulle 

jag säga att man är lite bortskämd med att ha väldigt mycket kompetenser och man kan 

utbyta väldigt mycket erfarenheter och så vidare, när man har så många kollegor. Så det är 

klart att det är lite tråkigt.”(Oskar)   

 
”Så det, jag tycker att det är en fördel att vara på ett ställe faktiskt, både för elevernas skull 

men också för min egen skull. Man blir liksom en medspelare mera och inte en främmande 

fågel som kommer och gör lite vägledning då och då, utan det är lättare att få en plats i 

laget.” (Stig) 

 

”Då var det mycket att man träffades i korridoren och man fikade ihop och så här och stod 

och bytte kunskaper och sådär. En del av det tappas i det här, för att man blir ju lite grann 

sin egen firma. Man har sin egen dator, sin egen kalender. Och ibland kan det vara att man 

ses, inte på en hel dag, för att man går mellan dem här aktivitetsbaserade platserna och tar 

besök och några andra arbetsuppgifter…” (Patrik) 

 

Oskar, Stig och Patrik beskriver hur organisatoriska förändringar och arbetsuppgifter kan vara 

grunden till minskad tid med kollegorna. Att inte få möjligheten att träffa sina kollegor kan 

påverka hanterbarhet och begriplighet då nätverk och motivation är en viktig del i att känna 

KASAM i arbetet (Hanson, 2018).  Enligt Bolman och Deals (2019) skildring av HR-

perspektivet är respondenternas beskrivningar problematiska, framförallt eftersom HR-

perspektivet betonar vikten av att ta vara på individens resurser. Både Patrik och Oskar menar 

att kunskapsutbytet går förlorat eftersom att möjligheten att träffa sina kollegor har minskat 

eller inte finns. Enligt HR-perspektivet ska medarbetare ses som en tillgång och en resurs, 

vilket betyder att när utväxlingen av kompetens försvinner så kan det påverka verksamhetens 

tillväxt och individernas egna möjligheter att utvecklas i arbetet (Bolman & Deal, 2019).  

 

I grunden kan Patrik, Stig och Oskars problem även förankras i det strukturella perspektivet 

(Bolman & Deal, 2019). Arbetsuppgifterna som Stig och Oskars kollegor har, vilka omfattas 

av resande, kan också härledas till det strukturella perspektivet där resandet verkar ha blivit en 
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lösning för att nå verksamhetens mål (Bolman och Deal, 2019). Organisationen som Stig och 

Oskar tillhör ska erbjuda vägledning på andra skolor än den som dem är stationerade på där 

lösningen tillsynes har blivit att vissa medarbetare fått arbetsuppgifter som inbegriper resande. 

Även Patriks framlyftande gällande avsaknaden av att träffa sina kollegor kan kopplas till det 

strukturella perspektivet (Bolman & Deal, 2019). Patrik upplevde inga större problem med 

den nya arbetsplatsmetoden, aktivitetsbaserad arbetsplats, förutom att möjligheten till att 

träffa kollegorna hade minskat där även han menade på att kunskapsutbytet hade gått förlorat. 

 

Trots att flera av intervjupersonerna hade önskat mer tid med kollegorna framkom det ingen 

koppling till det fysiska upplägget på arbetsplatsen. Den fysiska arbetsplatsen uppskattades av 

samtliga intervjupersoner, bortsett från Patrik som markerade mot de minskade träffarna med 

medarbetarna. Studie- och yrkesvägledarnas generella anmärkningar gällande den fysiska 

arbetsplatsen var att det ibland kunde vara krångligt för besökarna att hitta vägledarnas kontor 

eller samtalsrum, men detta löstes ofta genom att vägledarna mötte upp sina besök. Förutom 

Patrik hade samtliga studie- och yrkesvägledare ett eget kontor där de kunde träffa och ta 

emot sina besökare. Vissa vägledare hade även tillgång till samtalsrum.  

8.1 E-vägledning och walk and talk 
Samtliga studie- och yrkesvägledare använde sig av e-vägledning i arbetet varav tre av dessa 

även tillämpade metoden walk and talk. De arbetsverktyg som oftast nyttjades i samband med 

e-vägledningen var chatt, det sociala mediet Snapchat, e-mail, telefonsamtal samt 

videosamtal. Det praktiska arbetet och tillämpningen av e-vägledning upplevdes fungera på 

olika sätt med både positiva som negativa erfarenheter. Det förelåg även en gemensam positiv 

upplevelse i användningen av e-vägledning då respondenterna varken upplevde sig vara 

isolerade eller begränsade under vägledningssamtalen. Sofia skildrade till exempel e-

vägledning som ett flexibelt och öppet arbetssätt med möjligheten att lämna arbetsrummet om 

hon skulle behöva rådfråga sina kollegor under ett pågående ärende.  

 
”Nej absolut inte. Behöver jag gå iväg och fråga en kollega, då gör jag det. Då får man 

ursäkta sig en liten sväng. Nej, jag vet inte vad begränsningen skulle kunna vara. Jag har 

samma arbetsverktyg då som vid fysiska samtal, så nej, det har inte känts så.” (Sofia) 

 

Det förelåg alltså inga begräsningar gällande flexibiliteten och rörligheten med e-

vägledningen då respondenterna kunde rådfråga sina kollegor vid behov. Likaså upplevdes 
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distansen till kollegorna under utförandet av metoden av walk and talk som oproblematiskt 

eftersom metoden inbegriper att vara iväg från medarbetarna under samtalets gång. 

Respondenterna förklarade även att de inte känner sig isolerade under tillämpningen av walk 

and talk. Ofta beskrevs användningen av metoden som ett vanligt vägledningssamtal som sker 

utomhus. De dilemman som framhävdes i relation till metoden walk and talk var att 

intervjupersonerna upplevde en begränsning i att kunna använda verktyg så som White board, 

vägledningsövningar, göra noteringar och skriva på papper samt söka efter information när de 

var ute och gick.  

 

”Det händer ju att jag har pratat i 20 minuter och så oj liksom nu står du är och väger då 

gör vi ett ambivalenskors och så ser vi liksom för och nackdelar om vad händer om du gör 

en förändring och inte. Men det kan jag ju inte dra fram ur rockärmen när vi är på en 

promenad men då måste jag jobba mer med frågorna. (Klara) 

 

”Ibland så ser man till så att man är tillbaka en stund innan för man har pratat om några 

saker som man sen vill sitta och titta på via dator, att det här var det vi pratade om.” (Stig) 

 

Arbetet och tillämpningen av e-vägledning kunde vara problematiskt i de fall då tekniken 

krånglade eller då systemstöden inte var optimerade för användning av chatt, Skype eller 

videofunktionen Adobe Connect. För det mesta fungerade dock tekniken och majoriteten av 

respondenterna upplevde att e-vägledning och videosamtal var ett välkomnande inslag i 

arbetsuppgifterna.  

 
”Ja! Jag tycker faktiskt att det är en av dem bästa förändringarna som vi har satt in i vår 

verksamhet. Nu har vi ytterligare ett extra rum som kan erbjuda, en extra tjänst, en extra 

service för våra medarbetare och elever. Några har till och med sagt att, nämen vi kan väl 

ha online personalmöten? Så jag tycker att det är väldigt positivt. Sedan gillar jag att arbeta 

på det är sättet också, att det blir lite avdramatiserat att det inte behöver vara krångligt. Jag 

ser bara fördelar med det.” (Emma) 

 

Precis som Emma var samtliga respondenter positiva till användningen av videosamtal i 

vägledning. Beskrivningen av videosamtal var också den formen av samtal som ofta kunde 

likställas med ett samtal på plats, eller ett samtal face-to-face. Det förelåg även upplevelser av 

meningsfullhet och KASAM i användningen av videosamtal (Hanson, 2018).  En anledning 

var att flera vägledare inte upplevde någon skillnad mellan att ha ett videosamtal och ett 
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traditionellt samtal, de gick att genomföra på liknande sätt. Däremot ville flera respondenter 

göra en distinkt skillnad mellan e-vägledningsmetoderna. Chatt och e-mail beskrevs ofta som 

samma typ av plattform och framlyftes vara ett verktyg var information kan delges snarare än 

ett verktyg för vägledning, inte minst då respondenterna upplevde sig begränsade i att vägleda 

stödsökaren på ett djupare plan. Samtidigt erfor flera av vägledarna att användningen av chatt 

och e-mail var tidsbesparande och att de snabbt kunde svara på korta frågor.  

 
”Men som studie- och yrkesvägledare vill du gärna vidga perspektivet för personen i fråga. 

Och skriver du bara till en person, då missar man alltså mycket information. Pratar man 

med personen även om den är anonym, personen, så kan du ju ändå läsa mellan raderna 

kan man säga eller förstå att det kanske är något mer.” (Kim)   

 

”E-vägledning för mig är ju E-VÄGLEDNING. Jag ska inte hålla på med något annat utan 

jag ska ju ha vägledning. Det ska vara ett vägledningssamtal, jag ska kunna påverka den 

här människan till att ställa frågor till sig själv och jobba med självinsikt. Sedan så klart så 

ingår ju en del information men det är ju en del. Chatt likaså, det är ju funktionsfrågor mer 

än något annat.” (Oskar) 

 

”Jag låter kritisk, men det är inget att förakta, jag tänker att det är viktigt också att… som 

studie- och yrkesvägledare vill man ju också att dem får den här breda basen med sig, så att 

dem inte missar någonting.” (Kim) 

 

För Kim och Oskar kan en slags avsaknad av KASAM urskönjas då e-vägledning (chatt och 

e-mail) inte upplevs vara meningsfullt i samma utsträckning som ett vanligt 

vägledningssamtal eller videosamtal (Hanson, 2018). Det saknas även begriplighet i 

arbetsuppgifterna (Hanson, 2018). En del av studie- och yrkesvägledares uppdrag är att vidga 

individens perspektiv och självinsikter genom vägledningssamtal, vilket upplevs vara något 

begränsat då merparten av frågorna som ställs i de digitala forumen är av funktionell karaktär. 

Ur ett HR-perspektiv kan bristen på meningsfullhet i arbetet också vara problematiskt. 

Samtidigt som organisationen ska följa med i utvecklingen ska den också se efter behovet och 

ta vara på kunskapen hos medarbetarna (Bolman & Deal, 2019). Detta kan således förstås 

utifrån att medarbetarna upplever en brist av hanterbarhet och begriplighet med förankring i 

att arbetsuppgifterna hindrar användningen av vägledarnas fulla kapaciteter, förmågor och 

kunskaper, vilket missgynnar båda parter (Bolman & Deal, 2019; Hanson, 2018). Framförallt 
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kan det uppfattas som ett slöseri med resurser om studie- och yrkesvägledare ska svara på 

korta informationsfrågor istället för att ha vägledningssamtal som de är utbildade till.  

 

Utifrån det strukturella perspektivet kan implementeringen av chatt och e-mail vara ett sätt för 

organisationen att försöka tillgängliggöra vägledning på flera olika kanaler, vilket paradoxalt 

nog kan leda till inskränkningar i vägledarnas arbete som enligt Oskar och Kim är att bredda 

de stödsökandes perspektiv (Bolman & Deal, 2019). Bolman och Deal (2019) markerar även 

att individens utveckling ofta förbises då organisationer växer och utvecklas, vilket kan 

resultera i ett kompetenstapp bland personalen. Intervjupersonerna som använde sig av 

metoden walk and talk förklarade däremot att de uppskattade metoden just för att fokus 

riktades på vägledningssamtalet, även då det skedde under ”märkliga” eller otraditionella 

former. Klara förklarade även att det krävdes minst lika mycket koncentration i ett walk and 

talk som det gjorde under ett traditionellt vägledningssamtal.   

 

”Det är klart att när jag har ett walk-and-talk, då är jag väldigt medveten om att det enda 

redskapet som jag har, det är ju samtalsmetodiken. Det kanske också hjälper mig att hålla 

mig väldigt fokuserad under, när vi går, för det är det vi kan jobba med. Min koncentration 

är lika hög och jag är så koncentrerad på den jag går med så att jag går ju liksom inte och 

tittar på miljön eller slappnar av eller, liksom så. Jag är ganska koncentrerad under 

samtalen oavsett var jag är.” (Klara) 

 

Klara berättar att hon upplever meningsfullhet med samtalen som sker under ett walk and talk 

men att arbetsmiljön till största del har förblivit oförändrad (Hanson, 2018). Ingen av 

intervjupersonerna beskrev att walk and talk hade någon negativ effekt på arbetsmiljön, men 

de hade även svårt att redogöra om metoden hade tillfört någon positiv effekt. 

Intervjupersonerna hade därtill inte upplevt några terapeutiska effekter genom användningen 

av walk and talk så som diskuterat i Revell och MecLeods (2016, 2017) studier. Patrik kunde 

inte heller redogöra för om metoden hade haft några speciella effekter på arbetsmiljön. Patrik 

framlyfte däremot att arbetet blev mer intressant vid tillämpningen av walk and talk metoden.  

 
”Jag har varit ute och gått med barnvagnar och märkliga saker… jag har varit ute och letat 

parkering. Jag har åkt bil med en kille och vi har letat parkering och pratat samtidigt. De är 

lite speciella de där, de kan vara lite speciella. Men det är samma där, för en del passar det 

att göra någonting samtidigt som man pratar. Man tänker bättre.” (Patrik) 
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Patrik upplevde inte att vägledningsformen walk and talk hade påverkat arbetsmiljön eller det 

egna välbefinnandet på något sätt men beskriver istället att han kunde se en positiv effekt på 

klienterna.  

8.2 Möjligheten att påverka 

Det fanns olika anledningar till att organisationerna som intervjupersonerna arbetade på valde 

att börja erbjuda e-vägledning och walk and talk som alternativa vägledningsformer. Flera av 

respondenterna framhävde att de själva hade varit initiativtagare eller varit delaktiga i att 

introducera e-vägledning och walk and talk på deras arbetsplatser. Stig berättade att han under 

en längre tid hade funderat över neutrala mötesplatser och hur han kunde skapa en sådan plats 

för vägledning. Patrik berättade att han tidigare hade arbetat på en arbetsplats där 

vägledningssamtalen ofta skedde under någon slags aktivitet eller rörelse, vilket födde idén 

till att införa walk and talk på den nya arbetsplatsen. För Emmas del började engagemanget i 

e-vägledning att växa då effektiviteten på arbetsplatsen ifrågasattes och klienternas behov av 

att träffa en studie- och yrkesvägledare intensifierades.  
 

”Så därför tänker jag att då kan de i alla fall ta kontakt med mig om de vill på ett ganska 

enkelt sätt och då registrerade jag mig på Snapchat. Det är ju ett socialt medium som 

ungdomar idag använder i ganska hög utsträckning då. Så jag gjorde ju en fokusstudie 

tillsammans med en grupp elever som jag fick.” (Stig) 

 

”Utan där gjorde man, man jobbade samtidigt. Man sökte information, pratade och sådär. 

Jag tror att det någonstans satte sig det.  Jag tror att det födde iden till det här med walk and 

talk.” (Patrik) 

 

”Det öppnades för mig för två år sedan när jag jobbade i en annan kommun, 

men gud vad vi jobbar ineffektivt tyckte jag och ingen kan erbjuda tider. 

Några studievägledare men vi har inga tider för att det finns ännu större behov 

än vad vi kan erbjuda tider för stöd- och vägledningssamtal. Det är lite som 

det är nu, vi pratar ju i telefon och så upptäcker man nämen herregud de här 

eleverna dem facetimar och dem kan ändå träffas online och så, då tänkte jag 

åh!” (Emma) 
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Stig, Patrik och Emma redogjorde för olika visioner och tankar som syftade till att utveckla 

arbetssättet på sina respektive arbetsplatser. Själva essensen av dessa visioner byggde på en 

strävan efter att möta upp individens behov och tillgängliggöra fler kanaler för stödsökande. 

Genom att introducera och implementera en metod som de själva anser vara meningsfulla och 

ändamålsenliga så ökar de KASAM på sin arbetsplats (Hanson, 2018). Stig, Patrik och Emma 

skapar hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet när de använder sig av sina egna 

resurser och kompetenser genom att lägga till arbetsuppgifter som ökar deras motivation i 

arbetet, inte minst då de själva tror på metoderna (Hanson, 2018).  

 

Ur ett strukturellt perspektiv kan intervjupersonernas handlande uppfattas vara positivt 

eftersom att respondenterna hjälper organisationen att nå sina mål genom effektivitet. Sett 

utifrån HR-perspektivet borde Stig, Patrik och Emmas agerande uppmuntras eftersom de tar 

vara på sina kompetenser och idéer som gör att organisationen kan utvecklas (Bolman & 

Deal, 2019). Trots att flera av intervjupersonerna framhöll att de hade flera möjligheter till att 

påverka sitt arbete och att cheferna stöttade sina medarbetare så upplevde majoriteten av 

vägledarna ett lågt förtroende för sina chefer. En förklaring bakom det låga förtroendet för 

cheferna kan ligga i upplevelsen av att cheferna inte riktigt förstår vad studie- och 

yrkesvägledarna gör i sitt arbete.  

 
”Jag har väldigt stora möjligheter, det har jag. Det beror ju på att man som studievägledare 

oftast lämnas, vad ska jag säga inom citationstecken, ”ifred” alltså man får sköta sitt jobb 

väldigt fritt och väldigt mycket efter eget huvud. Det är ju naturligtvis en frihet men det är 

också lite tråkigt eftersom ibland så tycker jag att den här friheten, det är bara ett sätt för 

rektorer och skolledare att slippa bry sig om studie- och yrkesvägledningen.” (Stig) 

 

”Men han har stort förtroende för att vi sköter våra arbetsuppgifter och det fungerar bra 

tycker jag. Behöver man stöd och stöttning så får man det, men man litar på att vi sköter 

våra jobb och våra uppgifter och det fungerar bra.” (Sofia) 

 

”Man kan ju säga att, alltså man gör beslut i vad som är bäst för eleverna baserat på en 

persons tycke istället för studier, vilket innebär att vägledare kanske sitter och gör fel sorts 

jobb vilket inte ger det resultatet man vill ha och därför så minskar man för att man säger, 

ja men det funkar inte med vägledning. Nej men ni har inte låtit personen faktiskt syssla 

med vägledning så det kanske inte är så konstigt.” (Oskar) 
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Stig, Sofia och Oskar beskriver hur cheferna saknar förståelse för vad det är som studie- och 

yrkesvägledare faktiskt arbetar med och att de därför lämnas ifred med ett stort eget ansvar att 

axla. Enligt HR-perspektivet behöver organisationer människor för att kunna utvecklas och 

växa (Bolman & Deal, 2019). Däremot saknar respondenterna tydliga arbetsbeskrivningar och 

roller på sina respektive arbetsplatser då cheferna inte förstår vad studie- och yrkesvägledarna 

gör eller ska göra, vilket i effekt skuggar den kunskap som vägledarna faktiskt inom 

organisationen. Samtidigt får vägledarna handlingsutrymme och möjligheten att arbeta efter 

egen förmåga då cheferna litar på att de anställda ska sköta sina arbetsuppgifter, men oftast 

bygger denna frihet på oförståelse för yrkesprofessionen och därmed bristande riktlinjer att 

förhålla sig till. Stig och Oskar lyfter denna problematik ytterligare genom att belysa det fria 

handlingsutrymmet och oförståelsen av yrkesprofessionen som en bortprioritering av chefer 

då de inte behöver ta ansvaret för studie- och yrkesvägledarnas arbete. Organisationernas 

strukturer är följaktligen svaga ur ett strukturellt perspektiv med särskilt fokus på 

utformningen av fasta regler och en tydlig arbetsfördelning, vilket i sin tur påverkar 

användningen och utvecklingen av medarbetarnas kunskaper och kompetenser (Bolman & 

Deal, 2019). Att inte ha stöd eller tydliga instruktioner kan även påverka begripligheten och 

sänka KASAM på arbetsplatsen (Hanson, 2018).  

8.3 Kompetensutveckling 
Trots att flertalet av intervjupersonerna erfar att cheferna bidrar med adekvat stöd i arbetet 

föreligger upplevelsen av att ledningen är oförstående för vad studie- och yrkesvägledare 

arbetar med. Denna oförståelse kunde bland annat förkroppsligas i ett bristande engagemang 

och stöd av att införa e-vägledning och walk and talk som en del av vägledningsutbudet, 

samtidigt som flera av studie- och yrkesvägledarna inte har fått någon utbildning eller träning 

i de nya vägledningsformerna. Framförallt handlade det om bristande utbildning och 

engagemang vid e-vägledning.  

 

”Så det är väldigt så här ja men intresse finns, det finns en agenda, det finns stora planer 

men i vardagsnivå så ser jag en lucka faktiskt, kunskapsmässigt att cheferna inte riktigt 

hänger med. Det är mycket upp till mig också som medarbetare att kunna hämta de 

kunskaperna för att jag ska kunna få förutsättningar och kunna utveckla den. De förstår inte 

alls vad vi vägledare gör och vad det innebär i vardagsarbetet när det gäller e-vägledning. 

Jag kan bara säga att de tror att e-vägledning bara är kopplat till datorn och samtal men det 

är mycket mer än så. Det är kopplat till en metod, en vägledningsmetod och 

vägledningssamtalsmetod.” (Emma) 
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”Framförallt hur utbildar vi kollegor i att lära sig använde de digitala verktygen. Det är det 

som är problemet. Vi ger någon en dator och förväntar oss att de ska kunna använda den. 

Det är inte realistiskt.” (Oskar) 

 

Emma berättar om att det finns planer på att införa e-vägledning i en större skala samtidigt 

som metoden inte riktigt har presenterats för henne eller hennes kollegor. Utbildningen som 

Emma och hennes kollegor har fått behandlade endast de tekniska bitarna, det vill säga vilket 

program de ska använda och vilka funktioner som finns att nyttja i det, men inte om hur ett 

vägledningssamtal ska genomföras via e-vägledning. Oskar nämnde att han ibland undervisar 

studie- och yrkesvägledare om e-vägledningsprogram med fokus på de tekniska 

datorkunskaperna. Oskar berättade även att det ställs höga förväntningar på att studie- och 

yrkesvägledare ska kunna sätta igång med e-vägledningssamtal omedelbart, detta utan att ha 

fått tagit del av någon utbildning om e-vägledningssamtal och dess processer.  

 

De uteblivna utbildningstillfällena bekräftades även i vår studie då samtliga respondenter 

saknade utbildning i e-vägledning och/eller walk and talk. Avsaknaden av utbildningstillfällen 

och kompetensutveckling blir problematiskt ur ett HR-perspektiv då cheferna försummar 

personalens betydelse (Bolman & Deal, 2019). Respektive organisation borde istället sträva 

efter att värna om sina anställda genom att bland annat erbjuda 

kompetensutvecklingsmöjligheter. Att inte få utbildning i nya arbetsuppgifter kan innebära att 

hanterbarheten påverkas sjunker, vilket influerar KASAM negativt. Diverse resurser och 

verktyg för att klara av sitt arbete är essentiella faktorer för att kunna bemöta och behandla 

nya arbetsuppgifter, vilket har varit bristande för merparten av respondenterna i denna studie 

(Hanson, 2018). 

8.4 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis har intervjupersonerna förklarat att en god arbetsmiljö innefattar socialt 

stöd, kommunikation, sammanhållning, förståelse för varandras arbete, öppna dörrar och 

engagemang. På frågan om huruvida metoderna e-vägledning och walk and talk påverkade 

studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö framkom det att respondenterna inte upplevde någon 

större skillnad förutom vid användningen av chatt eller e-mail. Respondenterna upplevde 

nämligen att vägledning via chattverktyg och/eller e-mail kunde kännas meningslöst då 

vägledningens kärna så som att vidga individens perspektiv inte kunde genomföras i lika stor 
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utsträckning som i traditionella samtal eller i videosamtal. Det sociala stödet som var den 

viktigaste faktorn bakom en god och positiv arbetsmiljö påverkades inte nämnvärt av att 

tillämpa metoderna walk and talk och/eller e-vägledning. Däremot ifrågasatte vissa 

respondenter huruvida e-vägledning verkligen kan inrymmas under vägledningsparaplyet 

eftersom fokus riktas på informationsgivning och korta sakfrågor, framförallt via kanalerna 

chatt och e-mail. Att endast använda sig av e-vägledningsverktygen chatt och e-mail som 

studie- och yrkesvägledare kunde uppfattas vara meningslöst då det saknade viktiga element 

av den traditionella vägledningen, så som att vidga perspektiv och att starta processer för 

självinsikt.  

 

Gällande frågeställningen om studie- och yrkesvägledares möjligheter att påverka sin 

organisatoriska och sociala arbetsmiljö blev svaret samstämmigt. Samtliga respondenter 

förklarade att de kunde påverka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i varierande 

omfattning samt att de hade stöttande chefer. Trots att cheferna var stöttande fick studie- och 

yrkesvägledarna ta eget ansvar över sitt arbete och lämnades ofta ensamma med vaga eller 

obefintliga riktlinjer att arbeta efter. Introduceringen och implementeringen av nya 

vägledningsformer baserades även på respondenternas egna engagemang och vilja, varpå 

metoderna sedan beviljades av ledningen. Att ingen av personerna som vi har intervjuat har 

blivit utbildade, eller har blivit erbjudna någon utbildning, i vägledningsmetoderna anses även 

vara problematiskt då höga förväntningar ställs på att vägledare ska kunna lösa 

arbetsuppgifterna själva. Bristen på utbildning och kompetensutveckling vidrör även frågan 

om vilka resurser och stödfunktioner som studie- och yrkesvägledarna hade att tillgå. Vi 

kunde till exempel utläsa att studie- och yrkesvägledarna fick både tid och resurser till att 

använda sig av respektive metod, men att de sällan fick utbildning i själva arbetsprocessen. 

Samtliga respondenter fick även klara sig själva i arbetet och skapa riktlinjer efter eget huvud, 

vilket upplevdes som både positivt och negativt.   

9. Diskussion  
Under bearbetningen av vår analys uppmärksammade vi ett återkommande tema som vidrör 

införandet av metoderna e-vägledning och walk and talk. Introduktionen och 

implementeringen av vägledningsmetoderna verkställdes nämligen oftast på studie- och 

yrkesvägledarnas egna bevåg. Det egna engagemanget och intresset av att arbeta med 

alternativa vägledningsformer kan därför ha varit betydande i relation till upplevelsen av den 

tillsynes opåverkade, eller något förbättrade, arbetsmiljön. Därutöver reflekterade vi över den 
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breda oförståelse som studie- och yrkesvägledarnas chefer hade i förhållande till studie- och 

yrkesvägledarnas faktiska arbetsuppgifter. Eftersom cheferna tycks sakna en djupare 

förståelse för vad en studie- och yrkesvägledare arbetar med och därför överlåter ansvaret till 

medarbetarna själva kan det vara lätt att införa en metod utan att fundera över vad det innebär 

för personalen. Huruvida arbetsmetoden påverkar den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön eller om arbetet överhuvudtaget ska göras av en studie- och yrkesvägledare kan 

således förbises.  

 

Ledningens förtroende för att studie- och yrkesvägledare ska sköta sina arbetsuppgifter 

oavsett bristande riktlinjer eller vid införandet av nya arbetsuppgifter fick oss även att 

reflektera över den omfattande digitaliseringsvågen. Att digitalisera tjänster och införa 

digitala arbetsverktyg tycks bli ett naturligt inslag i alla typer företag, organisationer och 

myndigheter. De bakomliggande faktorerna för digitaliseringen är säkerligen otaliga, inte 

minst då varje organisation har sin egen agenda, men en generell förklaring kan vara att 

tillgängliggöra kontakten mellan individ och organisation. I rådande stund ser också 

digitaliseringsvågen ut att skölja över studie- och yrkesvägledares tjänster och arbete. Med 

grund i det stora ansvar som studie- och yrkesvägledarna redan får axla undrar vi över hur 

införandet av olika digitala tjänster kommer att påverka studie- och yrkesvägledarnas 

arbetsmiljö, inte minst under de omständigheterna var tjänsterna inte införs enligt studie- och 

yrkesvägledarnas egna initiativ. Prioriteras inte kompetensutveckling och utbildning vid 

implementeringen av nya metoder och vägledningsformer, så som i vägledningssamtal genom 

e-vägledningsverktyg och walk and talk, riskerar chefer sina medarbetares hälsa och 

arbetsmiljö. 

 

 En djupare förståelse om studie- och yrkesvägledares arbete och kompetenser kan därför vara 

behövligt vid införandet av olika digitala tjänster och verktyg för att inte påverka essensen av 

vad en studie- och yrkesvägledare faktiskt gör. Det kan också finnas grund för att fundera 

över vilka digitala tjänster som studie- och yrkesvägledare ska erbjuda och hur ett 

vägledningssamtal via e-vägledningsmetoder kan se ut för att inte mista de väsentliga 

grunderna i ett traditionellt vägledningssamtal.  Finns det inte en tanke innan, under och efter 

införandet av andra vägledningsformer urvattnas även syftet med vägledningssamtal. 

Avslutningsvis finner vi det intressant med att använda walk and talk som metod, framförallt 

med tanke på metodens positiva effekter i terapeutiska sammanhang. Det skulle därför vara 

intressant att genomföra en längre och mer djupgående studie om hur walk and talk påverkar 
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studie- och yrkesvägledares mående och arbete. Därutöver hade en framtida studie av walk 

and talk metoden varit intressant att utföra med fokus på walk and talk utomhus likväl som 

inomhus samt hur metoden påverkar deltagarna.   
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Statistiska centralbyrån. (SCB). (2011). Deskriptiv statistik över andel programbyten, avbrott 
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11. Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide 
Introduktion 

x Förklara avidentifiering och hur de färdiga intervjuerna kommer att behandlas. 
x Informera att intervjun när som helst får avbrytas 
x Frågor eller funderingar? 

 

Arbete/ arbetsuppgifter 

x Berätta om ditt arbete, var arbetar du? 
x Hur länge har du arbetat som vägledare?  
x Vad har du för arbetsuppgifter?  
x Hur länge har du arbetat med Walk and Talk/ e-vägledning?  
x Vad finns det för fördelar och utmaningar med metoden?  
x Hur är det att vägleda på nätet genom tekniska verktyg? Har du någon att vända dig 

till om det uppstår frågor?  
 

Arbetsmiljö 

x Vad är arbetsmiljö för dig? Hur ser din arbetsplats ut? Vilka personer finns på din 
arbetsplats?  

x Hur är en positiv arbetsmiljö? Vad är viktigt för dig på en arbetsplats/ arbetsmiljö? 
Hur är en negativ arbetsmiljö? Vilka positiva/negativa delar finns på din arbetsplats? 

x Hur är arbetsmiljön i förhållande till användningen av metoderna? Vad finns det för 
möjligheter/ begränsningar? 

x Om du kunde göra förändringar på din arbetsplats, vad skulle du göra? 
x Omväxlingar med att använda metoderna, miljöomväxlingar?  
x Vad har du för andra erfarenheter av arbetsplatser som studie, -och yrkesvägledare?  
x Vad är det för skillnader, vad beror det på?  
x Vad var det som gjorde att du sökte dig/ hamnade på den här tjänsten? 
x Hur mycket kan du påverka av ditt arbete? 

 

Organisationen 

x Hur ser organisationen ut på din arbetsplats?  
x Vad har du för möjligheter att påverka organisationen? Vad skulle du vilja förändra? 
x Upplever du att organisationen är anpassad till metoden som används? Varför/ varför 

inte?  
x Upplever du att ni har förutsättningar för att klara av att använda er av metoderna? 
x Vad har du för arbetsbelastning? 
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x Finns handledning tillgängligt?  
x Vad har du för resurser för att klara av att utföra dina arbetsuppgifter? 

 
x Hur ser stödet ut ifrån din/a chef/er? Hur skulle du vilja att det ser ut? 
x Hur ser stödet ut från ledningen? Hur skulle du vilja att det ser ut? 

 
x Vad har hänt organisationsmässigt under din tid här? 
x Vad tänker du kring riktlinjerna och målen med verksamheten?  
x Vad har du för möjligheter till vidareutbildning/kurser?  

 
Avslut 

x Om vi har kompletterande frågor är det okej att vi kontaktar dig? 
x Har du några frågor till oss eller finns det något som du funderar över? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 
Hej!  
 
Vi är två studenter som läser till studie- och yrkesvägledare vid Umeå universitet. Vi är 
intresserade av att undersöka hur arbetsmiljön upplevs av studie- och yrkesvägledare som 
arbetar med metoderna walk and talk och/eller e-vägledning. Med e-vägledning syftar vi till 
er som huvudsakligen arbetar med studie- och yrkesvägledarfrågor via till exempel chatt, e-
mail, videosamtal (Skype, Facetime, Whatsup etc.), telefon och/eller SMS. Vi efterfrågar 
därför att få genomföra intervjuer med er som arbetar med en eller båda av dessa metoder.   
 
Intervjun kommer inte att ta mer än 60 minuter. Vi kommer att spela in intervjun för att 
senare transkribera. Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Ditt 
deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 
ange orsak, vilket inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter 
som inhämtas kommer att behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 
Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 
registrerats för att sedan förstöras. 
 
Är du intresserad av att delta är du välkommen att kontakta oss på mailadresserna nedan. Har 
du andra frågor och funderingar är du också välkommen att höra av dig till oss eller vår 
handledare.   
 
Vi hoppas att du vill medverka i vår studie och bidra med värdefull information! 
Med vänliga hälsningar  
Ramajana Halilovic & Ola Hagberg  
 

Ramajana Halilovic, student, Umeå universitet, ramajana.halilovic@hotmail.com  
Ola Hagberg, student, Umeå universitet, ola_hagberg@hotmail.com  
Rolf Hugoson, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, rolf.hugoson@umu.se 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett  
 

Samtycke till att delta i studien: 

Vägledning bortom det fysiska rummet – En kvalitativ studie- och yrkesvägledares 
arbetsmiljö. 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  
 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl.  
 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Umeå 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information.  
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Rolf Hugoson, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, rolf.hugoson@umu.se 
 

 

 

 

 


