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Sammanfattning: 

 
Studiens syfte var att undersöka och belysa hur ett antal studie- och yrkesvägledare ser på 
några aspekter av sitt arbete. Undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån två 
forskningsfrågor som innebar dels vilken vikt studie- och yrkesvägledare lägger vid 
vägledning och hur de upplever just den delen av arbetet, samt hur studie- och yrkesvägledare 
ser på sin roll i dagens kunskapssamhälle. En kvalitativ metod i form av halvstrukturerade 
telefonintervjuer användes. Det råder en stor enighet bland de intervjuade att vägledning är av 
stor betydelse och fyller en viktig funktion i dagens kunskapssamhälle. Stressigt, stimulerande 
och varierande är några av dom gängse ordval som nämns i sammanhanget om hur man 
uppfattar sin profession. Vidare betonar man också hur krävande men å andra sidan hur 
positivt det är att arbeta med samtal och vägledning. Resultatet visar också hur eniga de flesta 
studie- och yrkesvägledare är om den betydelse deras yrkesroll har i det samhälle som vi lever 
i idag, där det livslånga lärandet många gånger nämns. Flertalet menar att studie- och 
yrkesvägledare har en viktig roll för människor som idag ställs inför många val. Relaterat till 
tidigare forskning och teorietiska utgångspunkter styrker erhållet resultat därmed tankarna om 
hur stor betydelse studie- och yrkesvägledare och vägledning har. 
 
Nyckelord: Livslångt lärande, samtal. 
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1. Inledning: 
 
I dagens samhälle omnämns studier och yrkesvalsfrågor som något som kommer att vara 
aktuellt genom hela livet. För att på ett professionellt sätt kunna bistå människor med hjälp att 
fatta beslut och underlätta övergångar mellan dels utbildning, dels arbete, är kunskaper i 
studie- och yrkesvägledning av största och yttersta vikt. Man talar även om det livslånga 
lärandet som många gånger är i fokus idag, där utbildnings- och yrkesbeslut inte begränsar sig 
till några få tillfällen i livet utan att dessa frågor numera är aktuella genom hela livet. 
(http://www.info.umu.se7utbkat/KatalogAmneKurser.asp?ID=112&termin=) 
 
Uppfattningar förs som härrör den snabba förändringen inom arbetslivet och dom krav som 
individen ställs inför som ett led av detta: det handlar om att utvecklas, fortbilda sig och 
erhålla nya kunskaper. Att välja väg och karriär menar man är något man kommer att få ta 
ställning till ett flertal gånger under livet. 
(http://www.educ.umu.se/forskning/presentation/projekt/individen_vagarna_valen/proj...) 
 
Diskussioner kring bl.a. Individens behov av vägledning som dels är växande dels 
återkommande under olika perioder i livet har också betonats på senare år. Vidare menar man 
att alla oavsett ålder och sysselsättning bör ha möjlighet att få en vägledning som präglas och 
betonas av hög kvalité (SOU 2001:45). 
 
Idag kan individen välja och vraka bland en uppsjö av olika utbildningar och yrken –som förr 
inte var möjligt. Den enskilde står ständigt inför nya val att ta ställning till. Att människor har 
ett behov av att få hjälp med att sortera bland all information och utbyta tankar kring val man 
ställs inför med andra, förekommer enligt min bedömning. Vidare är det viktigt och av stor 
betydelse att kunna reflektera och kommunicera med någon, i en process med en annan 
människa händer det saker, man kommer kanske fram till ett beslut på ett helt annat sätt än 
om man inte hade denna kommunikation som är ovärderlig. Internet med all information i 
dess ära, men det kan aldrig ersätta ett möte mellan två människor, till exempel mellan en 
studie- och yrkesvägledare och klient, enligt min tro. 
 
Mot denna bakgrund tog jag beslutet att jag inom ramen för det examensarbete som vi skulle 
skriva under vårterminen 2007, ville belysa ett ämnesområde som berör betydelsen av bland 
annat studie- och yrkesvägledarens roll i det samhälle som vi lever i idag - som starkt präglas 
av en ökad globalisering och en större rörlighet – där livslångt lärande många gånger är 
ständigt återkommande och aktuellt. Att arbeta som studie- och yrkesvägledare innebär ett 
arbetsområde som är starkt färgat av stimulans och komplexitet enligt min uppfattning. 
 
Vidare ville jag med mitt arbete, få vetskap om hur yrkesverksamma studie- och 
yrkesvägledare upplever sitt dagliga arbete, om dom tycker att dom i sin profession gör en 
betydande insats, för att nämna en del av mitt syfte. Detta sedermera kopplat till aspekter 
såsom den föränderliga värld vi omsluts av. En värld där man aldrig kan räkna med att vara 
färdigutbildad, aldrig riktigt säker på hur länge anställningen räcker, aldrig säker på för hur 
lång tid teamet skall bestå. Arbeten tillika yrken blir omoderna och passé och man måste vara 
beredd att börja om och satsa på nytt igen. Med andra ord så tar funderingarna och tankarna 
om karriären aldrig slut: karriären kan alltid finna nya vägar, om inte uppåt men åt sidorna.  
Dom satsningar och den kraft och energi man lagt ner på ett specifikt yrke kan slå helt fel och 
investeringen i en karriär kan alltid byggas ut och breddas (Idvall och Schoug, 2003). 
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2. Syfte och forskningsfrågor: 

 
Studiens syfte är att undersöka och belysa hur ett antal studie- och yrkesvägledare ser på 
några aspekter av sitt arbete. 
 
Med utgångspunkt från detta syfte ställs följande två forskningsfrågor: 
 

1. Vilken vikt lägger studie- och yrkesvägledare vid vägledning och hur upplever de just 
den delen av arbetet?  

2. Hur ser studie- och yrkesvägledare på sin roll i dagens kunskapssamhälle? 
 

 
2.1 Disposition 
 
Uppsatsen tar upp en kort sammanfattning av dom gängse ordval som förekommit och 
förekommer än idag, kring professionen som studie- och yrkesvägledare. Därefter följer en 
översiktlig redogörelse som berör framväxten av studie- och yrkesvägledningen och behovet 
av vägledning samt vad det egentligen innebär att arbeta som studie- och yrkesvägledare. 
Avsnittet om tidigare forskning innefattar en rad olika människor såsom Rosel Nilsson, 
Rickard Nyrén samt Anders Lovén m.fl. och vad de på ett eller annat vis kommit fram till när 
det gäller främst vägledning och betydelsen av studie- och yrkesvägledare men även om 
samtal. Under teoretiska utgångspunkter nämns främst R. Vance Peavy som hade mångårig 
erfarenhet från studie- och yrkesvägledning och som var verksam i Kanada men även några 
rader om Gerard Egan, Professor vid Loyola University, Chicago, USA och deras tankar kring 
vägledning samt ett stycke från en rapport av A-C Ringström. Därefter följer ett omfattande 
metodavsnitt som belyser hur jag gått tillväga under arbetets gång samt ett avsnitt om resultat 
och analys. Till sist en diskussion utifrån erhållet resultat och om mina tankar samt 
funderingar.  
 
 
2.2 Begreppsdefinition: 
 

Mig veterligt så är studie- och yrkesvägledare en av få yrkesprofessioner som är 
sammankopplade med en rad olika benämningar till yrket. Alla människor har sin personliga 
koppling till studie- och yrkesvägledaren sedan skoltiden och beroende av ålder så skiftar nog 
titeln av yrkesprofessionen från person till person. Vem har inte hört begreppet ”syo” 
användas i sammanhanget både en och två gånger. Syo har för övrigt en koppling till studie- 
och yrkesorientering som härrör en del av vår skolverksamhet. Vidare är även begrepp såsom 
karriärvägledare, studievägledare, syv, syvare, syokonsulent, yrkesvalslärare samt vägledare 
några exempel som används mer eller mindre. Mot denna bakgrund kommer jag hädanefter 
att använda mig av begreppet studievägledare under arbetets gång. 
(http://forening.proventek.net/vagledarna/vagledarordlistan.html) 
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3. Bakgrund:  
 
Behovet av att få rådgivning kring beslut av stor vikt och betydelse har alltid existerat i 
samhället. Genom tiderna har människor sökt vägledning genom religioner och ideologier, 
genom orakel, präster och siare och till sist även via privatpersoner. Vem man valt att uppsöka 
har haft sin grund i vilken tidsålder den rådlöse människan levt i samt hur situationen tett sig 
för individen (Lindh, 1988). 
 
Rötterna för professionell vägledning som rör utbildningsval och yrke finns att hitta under 
1900-talets början. Med andra ord har denna företeelse inte så många år på nacken. Tiden 
innan fanns inget större behov av vägledning när det gällde yrkesval, detta på grund av att 
människan många gånger fick sin givna roll redan i samband med födseln. För att 
exemplifiera det så var det i regel som så att om en adelsman fick en son blev denna son oftast 
också adelsman. Begåvades en livegen med en son blev sonen själv livegen. Att gå från en 
samhällsklass till en annan under sin levnadstid var ett fenomen som var ytterst ovanligt, att 
bryta detta s.k. normsystem ansågs av många som dels omoraliskt dels förkastligt. När 
industrialismen fick sitt genombrott under mitten av 1800-talet skedde stora förändringar. 
Antalet yrken ökade storartat, det skedde en effektivisering av jordbruket – allt färre behövdes 
för att producera livsmedel i tillräcklig mängd, urbaniseringen tilltog och chansen till att 
kunna utbilda sig ökade. I denna tid av förändring ökade behovet för människan att få råd och 
vägledning angående yrkesval och vad man skulle göra med sitt liv (Ibid). 
 
År 1908 var födelseåret för studie- och yrkesvägledning som självständig professionell 
verksamhet. Detta efter att Frank Parsons tog initiativet till det allra första kontoret med 
betoning på yrkesvägledning i Boston 1908. Parsons tanke var att göra det lättare för unga 
vuxna att få in en fot på arbetsmarknaden efter avslutad skolgång. Parsons talesätt tillika 
grundtanke var att: ”det är bättre att välja ett yrke än att jaga ett jobb”. Uppkomsten och 
grunden till utvecklingen av den professionella vägledningen i Sverige kan sägas komma från 
det förslag som handlade om yrkesvägledningsprogram, SOU 1945: 43, som en man vid namn 
Ejnar Neymark presenterade på uppdrag av 1940- års skolutredning. I den lyfter man fram 
vikten av en strukturerad yrkesvägledning och att vägledare verksamma inom skolan skulle 
besitta utbildning och ha nödvändig kompetens (Ibid). 
 
Vägledning i Sverige inriktad på yrken, härrörde ursprungligen skolan och dess område. Som 
ett led av 1930- och 40-talens höga arbetslöshet bland ungdomar och utbildningsval som blev 
mer och mer komplicerade bidrog det till att det blev nödvändigt att bistå unga med denna typ 
av vägledning mot slutet av skoltiden och närmsta tiden efteråt. Även om yrkesvägledningen 
utifrån nämnda omständigheter var kopplad till ungdomar i skola så var det trots detta 
arbetsmarknadsmyndigheterna som hade det yttersta ansvaret. Det var av 
arbetsmarknadsstyrelsen arvodesanställda yrkesvalslärare som hade hand om 
yrkesinformationen och vägledning i den obligatoriska skolan under åren 1950-71 (Ibid). 
 
År 1971 var det året då man på prov skapade en enhetlig studie- och 
yrkesvägledningsorganisation inom skolan. Under skolledningen skulle en syokonsulent 
alternativt yrkesvalslärare ansvara för studie- och yrkesorienteringen. Efter en utvärdering av 
försöket permanenterades organisationen. Mot bakgrund av detta skedde en uppdelning av 
vägledarorganisationen på så vis att skolan tog ansvaret för vägledning medan 
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arbetsförmedlingen skötte vägledningen av vuxna. På arbetsförmedlingen ansvarade från allra 
första början två personalkategorier för vägledning av vuxna. S.k. arbetsvårdare var 
specialiserade på att stödja dom arbetssökande som hade någon form av arbetshandikapp eller 
behövde genomgå yrkesinriktad rehabilitering. Yrkesvägledare hade som särskild nisch att 
vägleda sökande som befann sig i en otydlig valsituation gällande utbildning, yrke samt arbete 
(Ibid). 
 
I början av 80-talet skedde en omorganisation som innebar att arbetsvård och yrkesvägledning 
slogs ihop till arbetsvägledning. För att den sammanslagningen skulle kunna ske var det först 
nödvändigt att arbetsmarknadsinstituten med ansvar för den yrkesinriktade rehabiliteringen 
dessförinnan tillkommit. Sedan 1968 finns det också en studievägledarorganisation inom 
högskoleväsendet (Ibid). 
 
År 1991 skedde en annan stor förändring. Staten decentraliserade huvudmannaskapet för alla 
skolanställda till kommunerna, och eftersom dom statliga regleringarna över studievägledares 
verksamheter numera inte längre finns kvar, innebär det således att det är upp till 
kommunerna vilka mål som ställs på denna yrkesgrupps verksamheter, med andra ord vilka 
riktlinjer och ramar som skall efterföljas (Nilsson, 2005). 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att vägledning under tidens gång uppfattats som en väg att 
å ena sidan få arbetsmarknaden att fungera på ett mer effektivt sätt och å andra sidan att 
tillförsäkra individen sin rätt att få välja ”fritt”. Men det är många gånger lättare sagt än gjort. 
I verkligheten råder det ofta spänningar mellan dessa mål. Dock bör det nämnas i dessa 
sammanhang att jämfört med många andra länder har Sverige dock gett vägledning en 
betydelsefull roll i samhället (Lindh, 1997). 
 
En annan tydlig tendens är att utvecklingen har gått från renodlad yrkesvägledning till en 
vägledning som är mer betonad av studier samt karriär. Man ser också en utveckling gällande 
synen på att göra val. Från att man har sett valet som en engångsföreteelse ser man numera 
valet som en kontinuerlig process i livet. Det ändrade synsättet härrör bl.a. de förändringar 
som sker i samhället, såsom förändrade förhållanden på arbetsmarknaden och en förlängning 
av skoltiden (Ibid). 
 
På senaste tiden, närmare bestämt på 2000-talet, har trenden också varit att utbildning i allt 
högre grad anpassas efter varje individs behov. Numera plockar man oftast delar av program 
istället för att välja en hel utbildning. Vad som här nämnts har sitt ursprung i den statliga 
offentliga utredning med titeln ”Karriärvägledning.se.nu”, vars särskilda utredare var 
Ingegerd Sahlström (SOU 2001:45). 
 
Sahlström menar vidare att det livslånga lärandet medför att individen får ta ett större ansvar 
över utbildning och över sitt eget lärande. Som en följd av detta resonemang menar Sahlström 
att begreppet studie- och yrkesvägledning är för snävt och inte längre aktuellt att använda sig 
av. Sahlström föredrar därför beteckningen karriärvägledning och karriärvägledare Vidare 
menar Sahlström att man bör inrätta en form av karriärportfölj som kan nyttjas från förskola 
till gymnasiet, gällandes alla skolformer. I denna portfölj skall alla individens meriter samlas 
– dels utbildning, dels arbete och annan kompetensgivande verksamhet. Att inneha adekvat 
utbildning för tjänsten som karriärvägledare anser utredaren är ett befogat krav. Utbildningen 
till professionen bör även omorganiseras menar hon och bör omfatta 140 poäng istället för 
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120 poäng. Avslutningsvis menar Sahlström att högskoleutbildningen till karriärvägledare 
skall utformas så att den ger direkt behörighet till forskarutbildning (Ibid). 
 
Regeringen gav i ett regleringsbrev 2005, Skolverket i uppgift att dels utvärdera, dels beskriva 
hur studie- och yrkesvägledningen i det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna 
genomförs samt organiseras. Bakgrunden till uppdraget och den argumentation man bl.a. 
förde härrörde förväntningar på vad studievägledare ska uppnå i sin profession. Man menar 
här att tiderna har förändrats. Idag är det inte lika givet vad man ska göra såsom det var förr. 
Idag ska man istället ta egna beslut och mål i en föränderlig värld där allt kan hända 
(Skolverket, Dnr 2004: 03201). 
 
Som studievägledare arbetar man mycket med människor, man bistår med att hjälpa andra att 
komma fram till ett tänkbart yrke eller utbildning. Vidare informerar man om förändringar i 
samhället som rör dels arbetsmarknaden dels utbildning och yrkesval. Vidare innebär yrket 
stor kontakt med elever, lärare och föräldrar. Den information man vill förmedla till dessa kan 
dels ske genom enskilda samtal dels genom gruppvägledning. Att finnas till hands för lärare 
och övrig personal inom skolan i deras insatser som rör studie- och yrkesorienterade insatser 
är ytterligare en av studievägledarens uppgifter. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på 
vart man arbetar. Ett stort antal studievägledare arbetar inom grund- och gymnasieskolan eller 
inom kommunal vuxenutbildning. Högskolan och arbetsförmedlingen är ytterligare några 
tänkbara alternativ på arbetsplatser. Kommunal förvaltning, större företag samt privata företag 
är några andra (http://afi3.ams.se/Yrkesbeskrivning.aspx?iYrkeld=378). 
 
 
 

4. Tidigare forskning: 
 

Vägledning ger en människa möjlighet att undersöka 
närmare vad det innebär att hon lever sitt liv som hon gör just nu – och därmed att reflektera 
över alternativa sätt som hon skulle kunna leva livet på i framtiden (Peavy ,2000,  s11). 

 
Forskningsresultat med hög trovärdighet visar att skicklig och professionell vägledning bidrar 
till att tillgodose individuella behov som inte kan tillfredsställas på några andra sätt. Dock ska 
här nämnas att det inte finns någon enskild metod för vägledning som är bättre än någon 
annan. Peavy har uppfattningen att det finns ett flertal orsaker till detta. Till att börja med så 
är studievägledarens ”person” eller ”jag” lika viktigt som den metod som man använder. För 
det andra har människor som söker vägledning olika och de flesta gånger väldigt annorlunda 
behov. Mot bakgrund av detta riskerar studievägledare att begränsa sig och misslyckas med 
att tillmötesgå den som söker vägledning och dess behov om man som studievägledare enbart 
använder sig av en enskild, konventionell metod för vägledning. Vidare belyser Peavy bland 
annat att vägledningsprocessen bör ha som mål att förstärka individens känsla av att ha 
kontroll över sitt liv, sina tankar och känslor (Peavy, 2000). 
 
Vägledningsprocessen har kännetecknats som en lärandeprocess för individen vilket innebär 
läran om sig själv som person och om det samhälle som vi lever i. Men även om val och 
väljande samt att kunna se sig själv som en del av samhället, vilket tillika är en grund för den 
enskilde individens utveckling och förändring (Ringström, Dnr:VLD2005/135). 
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Lisbeth Lundahl, professor i pedagogiskt arbete samt projektledare för ett projekt i vilket man 
lyfter fram att för den som ska göra val gällande studier och yrken idag jämfört med i början 
av samt i slutet av 1980-talet så är det idag en valsituation som kan te sig som väldigt 
komplex. Individen skall vara beredd på att göra ett flertal val under livets gång. 
(http://www.educ.umu.se/forskning/presentation/projekt/individen_vagarna_valen/proj...) 
 

Tanken med vägledning är att hjälpa individen att utvärdera, acceptera och förändra olika 
sidor hos sig själv, sitt förhållande till andra och de ramar som omsluter varje människas liv. 
Under vägledningsprocessen strävar människor för att själva kunna göra val (Peavy , 2000). 
 
Vägledning förutsätter kommunikation, och det ligger på studievägledarens ansvar att skapa 
en god sådan. Detta kan studievägledaren åstadkomma genom att använda sig av olika 
kommunikationsfärdigheter. Man kan urskilja fem faktorer som utgör grunden för bra 
kommunikation; syfte, klarhet, öppenhet, en mångfald av metoder samt empati (Lindh, 1988, 
s50).  
 
Studievägledaren skall också i sin profession tillsammans med den vägledningssökande bidra 
till insiktshöjning, beredskapshöjning samt medvetandehöjning hos den vägledningssökande. 
För att uppnå detta skall studievägledaren tillsammans med klienten tillika den 
vägledningssökande lyfta fram de resurser, egenskaper, förmågor och färdigheter, dels 
medvetna dels omedvetna, som den sökande innehar, sortera och bearbeta dessa. Genom 
denna process kan studievägledaren hjälpa klienten att hitta alternativa vägar och möjligheter.  
Processen skall även bredda det underlag som utgör grunden till beslutet som ska påvisa och 
leda fram till val som är grundade på en medvetenhet och en aktivitet (Ringström, 
Dnr:VLD2005/135). 
 
Det en ständigt pågående process att lära sig att bli en effektiv vägledare. På många sätt 
kommer man aldrig fram, och nöjet finns lika mycket i själva resan som i det mål man når när 
man kommer fram (Amundson, 1999). 
 
Lyssnandet är basen och utgör grunden i samtalsprocessen. Ett stort antal människor ser 
lyssnandet som en sysselsättning betonad på passivitet och berättandet som något aktivt. Men 
om man i lyssnandet visar för den andre att man förstått genom olika ageranden, blir 
lyssnandet allt annat än en passiv aktivitet. Det kan handla om hur man använder 
kroppsspråket som studievägledare eller hur man väljer att ge uppmuntran till klienten (Lindh, 
Lisper, 1990). 
 
Rosel Nilsson och Rickard Nyrén skrev 2004 vid lärarutbildningen på Malmö högskola, en 
uppsats med titeln ”Behovet av studie- och yrkesvägledning i grundskolan – ur ett 

elevperspektiv”. Deras examensarbete härrör elevernas ställningsstagande till i vilken 
utsträckning studievägledaren behövs i grundskolan men även hur behovet av vägledning ter 
sig i framtiden. Författarna har dels använt sig av en kvantitativ metod, dels en kvalitativ 
metod. Resultaten från dessa två metoder visade att eleverna generellt sett anser sig behöva 
vägledning (Nilsson, Nyrén, 2004). 
 
Att man betonar detta med det livslånga lärandet samt behovet av återkommande vägledning 
under olika faser i individens liv har lyfts på senare tid. Man menar också att behovet av 
studievägledare behövs bl.a. på grund av att utbildningsväsendet ökar i omfång och 
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komplexitet samt att arbete och arbetsmarknader internationaliseras (Skolverket, Dnr 2004: 
03201). 
 
Anders Lovén som år 2000 disputerade med sin avhandling ”Kvalet inför valet – Om elevers 

förväntningar och möten med vägledare i grundskolan”, visar på och understryker betydelsen 
av att studievägledare finns. Syftet med hans avhandling var att undersöka elevernas 
förväntningar inför mötet med studievägledaren och vad som händer under samtalen. 
Resultatet visade dels att eleverna var passiva, osäkra på sig själva och oförmögna att ha 
insikt om vad de ville och vilka deras förmågor och begränsningar var. Resultatet visade 
också att studievägledarna vidgade perspektiven och levererade eleverna alternativ de förr inte 
hade ägnat en tanke på. Anders Lovén menar att studievägledaren har två funktioner, de är 
dels katalysatorer dels koordinatorer på en och samma gång. 
(http://www.mah.se/templates/Page____6713.aspx) 
 
Det finns många olika modeller för professionella samtal och vägledning. Den som kommer 
att presenteras här är en samtalsmodell med tre faser och kan användas i ett vägledande 
samtal.  Fas 1 handlar om att klargöra situationen ur klientens perspektiv. Samtalsledaren 
lyssnar tålmodigt. Man anpassar språk och tempo efter klienten. Under denna fas är det viktigt 
att studievägledaren lyssnar, omformulerar, sammanfattar, respekterar, ställer frågor, är tydlig 
och specifik samt inleder och avslutar samtalet (Hägg, Kuoppa, 1997, s32). 
 
Fas 2 innebär att man vidgar perspektiv och sätter upp mål. Man hjälper klienten att vidga 
sina perspektiv och får denne att se på möjligheter eller begränsningar och hinder. Här är det 
viktigt att studievägledaren har kreativitet och mod för att på så vis kunna underlätta för 
klienten att se och tro på sina möjligheter. I denna fas ska studievägledaren sammanfatta ur 
sitt perspektiv, visa på verbalisering, konfrontation, utmaning, listning, visualisering, rollspel 
och information (Ibid, s65). 
 
Fas 3, som således är den sista fasen, betonas av att man upprättar en handlingsplan, ger stöd 
för genomförande och utvärdering. Det är klienten som har ansvaret att godkänna eller 
underkänna eventuella förslag som kommer från studievägledaren. Det som är viktigt här är 
att samtalsledaren uppmuntrar klienten att ta ansvar och vara kreativ och realistisk. 
Avslutningsvis ska studievägledaren i denna avslutande fas, spåna, inventera, formulera 
delmål, utvärdera samt avsluta (Ibid). 
 
Det som här nämnts är en del av det som berörts och undersökts tidigare och som kan kopplas 
till min uppsats och till det område vilket jag tänkt skriva inom. Jag vill med min uppsats, 
skapa och bidra med ytterligare en pusselbit till kunskapsområdet som i mitt fall berör studie- 
och yrkesvägledning. 
 
 
 

5. Teoretiska utgångspunkter: 
 
R. Vance Peavy, var en man som hade mångårig erfarenhet från studie- och yrkesvägledning 
och han var verksam i Kanada. Med utgångspunkt i konstruktivismen skapade denna 
vägledarauktoritet en ny modell för vägledning – den konstruktivistiska vägledningen, teori 
och metod. Metoden fick på kort tid stor uppmärksamhet och betraktas av studievägledare 
världen över som en framtidsmodell för vägledning. Peavy menade bland annat att 
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vägledning handlar om att lösa praktiska problem i individens tillvaro – för att nämna något så 
kan det handla om vilket arbete man skall satsa på (Peavy, 2000). 
 
Peavy hade åsikten att inom den konstruktivistiska vägledningen byggde vägledningssamtalet 
på att studievägledaren lyssnade och iakttog vad klienten berättade och hjälpte denne att 
strukturera upp saker och ting utifrån vad individen berättat och behövde hjälp med. Syftet var 
att se om man kunde agera på andra sätt än vad eventuellt individen hittills hade gjort i den 
aktuella situationen och klargöra problemen och se saker och ting från ett tydligare perspektiv 
än vad man kanske tidigare gjort. Han framhöll också att vägledning enligt honom var en 
process som var byggd på kommunikation, där samtalet var i fokus. Men även lyssnandet 
utgjorde en nyckelingrediens. Vidare präglades samtalet av empati från studievägledarens håll 
(Peavy, 2000). 
 
Att använda öppna frågor och frågor som lockar fram beskrivningar hos klienten tas upp i 
boken. Vidare betonas att många av dom vägledningsmetoder som används har vissa 
gemensamma drag. I de flesta metoder betonas det om hur viktig vägledningsrelationen och 
den goda kommunikationen är mellan personer. Överlag förekommer det 5 faktorer som 
dominerar de flesta metoder som används för att hjälpa människor när de söker rådgivning för 
problem som är knutna till endera utbildning, arbetsliv, hälsa eller familjeförhållanden 
(Peavy, 2000, s81-84). 
  
Dom 5 gemensamma faktorerna är; 
 

1. Viktigt att skapa en stämning betonad på omsorg, tillit och förhoppning som tillika utgör grunden 
för vägledning. 

2. Att utbyta saklig och korrekt information är av högt värde. 
3. De som söker vägledning måste få verktyg så att de kan se sin situation tydligt och på så vis kunna 

visualisera sina mål och planer inför framtiden. 
4. Klienterna måste få hjälp att inse vad de kan klara av. 
5. Till sist måste även dom som söker vägledning få hjälp med att strukturera upp olika alternativa 

vägar de kan gå och en tillhörande handlingsplan måste upprättas. 
Klienterna måste även få hjälp med att undanröja eventuella hinder på sin väg mot målet/målen 
(Peavy, 2000, s11-12). 

 
Sammanfattningsvis skall vägledning kännetecknas som en process vars syfte är att utveckla 
den vägledningssökande genom att öka insikten om sig själv som människa samt att höja 
medvetenheten hos denne vad gäller värderingar och attityder, öka medvetenheten om 
omvärlden, om olika alternativa vägar samt till sist att vidga perspektiv vilket ger stöd till 
individer inför olika valsituationer och inför förändringar av olika slag Att utmana klienter på 
deras villkor är också något att försöka uppnå som studievägledare, men för den skullen får 
inte klienterna riskera att bli knäckta. I detta sammanhang är det då viktigt att man har 
fingertoppskänsla. Vidare är det av vikt att en studievägledare kan använda sig av en 
mångfald av metoder i sitt arbete. Det kan handla om att använda sig av bilder, teckningar och 
rollspel som ett komplement till den verbala kommunikationen (Ibid). 
 
Peavy framhöll att vägledning var en process som fokuserade på ”möjligheter” – inte på 
lydnad eller anpassning. Vid vägledning är sammantaget studievägledarens bästa 
arbetsredskap ett uppmärksammat lyssnande, respekt för den vägledningssökande, en relation 
grundad på samarbete och att uppmuntra till eget ansvar för klientens räkning (Ibid). 
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Gerard Egan, Professor vid Loyola University, Chicago, USA, har skrivit ett flertal böcker 
som belyser kommunikation och vägledning. Egan blev internationellt erkänd för sina 
framgångsrika metoder inom ramen för vägledning. Han betonar och lyfter fram betydelsen 
av samarbetet och relationen mellan studievägledare och klient.  
 
Egan lyfter fram vilka etapper och steg som förekommer i en vägledningsprocess. Han 
nämner fyra frågor som enligt hans uppfattning, utgör grunden för hjälpprocesser och som är 
väsentliga för klienter att ta i beaktning (Egan, 2002, s25). 
 

1. Vad pågår? Vilka är problemen, bekymren eller dom outvecklade möjligheter som jag bör arbeta 
på att utveckla. 

2. Vad behöver jag eller vad vill jag ha? Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Vilka förändringar skulle 
få mig lyckligare? 

3. Vad behöver jag göra för att få det jag anser mig ha ett behov av eller vill ha? Vilken plan 
eller strategi kan få mig dit jag vill? 

4. Hur når jag resultat? Hur överför jag planering och målsättning till lösningar, resultat eller 
färdigheter? (Egan, 2002, s25, mindre översättning). 

 
När det gäller den personliga studie- och yrkesvägledningen är studievägledarens uppgift att 
ge stöd och att hjälpa klienten att genomföra välunderbyggda val. Detta genom att kartlägga 
och identifiera, utreda och sortera samt bearbeta och hantera individens problem som är unikt 
och specifikt för just denne personen – vad gäller valet av arbete, yrke eller vilken utbildning 
man väljer att gå (Ringström, Dnr:VLD2005/135). 
 
 
 

6. Metod 
 
6.1 Intervjuer 
 
Om man har en önskan att få veta hur människan uppfattar vissa saker och om hur deras 
utbildnings- och yrkesbakgrund sett och ser ut, varför inte prata med dom? På så vis kan man 
skapa sig en förståelse för människors olika livsvärldar eller få en inblick i dom. I ett samtal 
inom ramen för intervju lyssnar forskaren till vad individer själva berättar, hör dom uttrycka 
sina åsikter och uppfattningar med sina egna ord (Kvale, 1997). 
 
För min undersökning använde jag mig av en metod som betecknas som kvalitativ, vilket är 
en metod som inte använder sig av varken siffror eller av tal. Istället omfattar denna metod 
verbala formuleringar, skrivna eller talade. Instrumenten för kvalitativa metoder består av det 
traditionella ”ordet” där jag använder mig av kvalitativa intervjuer (Backman, 1998). 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun syftar bland annat till att försöka förstå världen ur 
respondenternas synvinkel, samt utveckla innebörden av vad människor upplevt utifrån de 
erfarenheter dom samlat på sig. Vidare byggs kunskap upp i den kvalitativa 
forskningsintervjun. Det handlar om ett samspel mellan två personer som samtalar om ett 
ämne av gemensamt intresse. Även om den kvalitativa forskningsintervjun till sin struktur kan 
relateras till ett vardagligt samtal, utnyttjar den som professionell intervju ett sätt att angripa 
och en frågeteknik av arteget slag. Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun 
halvstrukturerad, med andra ord varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat 
frågeformulär (Kvale, 1997). 
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Dom telefonintervjuer jag genomförde var s.k. halvstrukturerade. Utifrån ett par huvudfrågor 
som alla informanter fick besvara, följdes sedan de svar jag fick fram upp på ett 
individualiserat sätt. Jag som intervjuare kan formulera frågorna på ett sådant sätt som leder 
till att det ska bli så lätt som möjligt för den intervjuade att förstå innebörden med 
frågeställningarna. Man kan även i detta sammanhang ställa följdfrågor av typen: ”vad menar 
du med det du precis sa?”. Med andra ord utnyttjas samspelet mellan dels den som ställer 
frågorna dels den som får besvara frågorna. Förhoppningsvis får man genom detta samspel en 
så innehållsrik information som möjligt. Metodiken ger möjlighet att nå längre. Det brukar 
betonas som jag tidigare nämnde halvstrukturerad eller semistrukturerad intervju (Stukát, 
2005). 
 

 
6.2 Forskningsetiska principer: 
 
I förberedelsen av intervjuerna samt under och i bearbetningen av de resultat jag erhåller,  
tar jag genomgående hänsyn till dom etiska principerna från Humanistisk – 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), som betonar dom etiska krav som gäller för 
forskning och forskare. Det handlar om fyra krav såsom informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Sammantaget skall dessa riktlinjer skydda 
informanterna tillika undersökningspersonernas integritet (Stukát, 2005). 
 
För att knyta an dom etiska principerna till min undersökning så klargjorde jag för 
informanterna i samband med den telefonkontakt jag tog, bland annat undersökningens syfte, 
att deltagandet var frivilligt samt att jag i min resultatredovisning tar hänsyn till deltagarnas 
anonymitet och att deras identitet inte kommer att röjas genom att jag använder mig av 
fingerade namn. 
 
 
6.3 Urval 
 
För att uppnå mitt syfte valde jag att intervjua åtta yrkesverksamma studievägledare runt om i 
Sverige, utifrån olika regioner. Dom regioner som jag utgick ifrån representerades av 
glesbygd, mindre kuststad, medelstor universitetsstad samt storstad. Anledningen till att mitt 
urval ser ut som det gör har att göra med att jag hade en önskan om att få se om det finns en 
anledning att tro att det förekommer en variation mellan olika studievägledares syn, däribland 
på framtiden och behovet av studievägledare. Mot bakgrund av detta valde jag att ha 
informanter från dom ovan nämnda regionerna. Min tanke var att regionerna skulle skilja sig 
åt så mycket som möjligt - dels med avseende på befolkningsmängd men även i normer och 
kulturer och hur samhället ser ut runt omkring dom.  
 
Jag vill även tillägga att faktorer såsom genomförbarhet och tillgänglighet, påverkade mitt 
urval. Med det vill jag säga att eftersom min undersökning genomfördes med hjälp av 
telefonintervjuer hade jag tillgång till hela Sverige, från norr till söder, och kostnaden för att 
ta kontakt med informanter var densamma oavsett geografisk spridning. Utifrån dessa 
förutsättningar medförde det att jag fick tillgång till ett helt annat urval än om jag skulle 
behövt vara på plats för respektive intervju. Det hade inneburit stora kostnader för mig samt 
tagit avsevärt mycket mer tid i anspråk.  
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Eftersom jag enbart intervjuar ett fåtal yrkesverksamma studievägledare kan min 
undersökning ses som en urvalsundersökning. Jag ska även tillägga att samtliga personer som 
ingick i undersökningsgruppen arbetar på kommunala gymnasieskolor runt om i landet och att 
jag inte tog i beaktning hur många procent respektive studievägledare arbetar. Dock vill jag 
även här poängtera att jag inte har tagit hänsyn till att mitt urval på något vis skall utgöras av 
lika många kvinnor som män procentuellt. Hur könsfördelningen ser ut i mitt urval är således 
inte väsentligt i den undersökning jag gör och det är knappast heller en viktig aspekt att ta 
hänsyn till utifrån mitt syfte (Stukát, 2005). 
 
 

 
 
 
Figur 1: Urval av informanter. 
 

 
6.4 Bortfall 
 
Det förekommer två olika former av bortfall, dels externt, dels internt bortfall. Externt bortfall 
är det bortfall som kan uppstå vid urvalsprocessen av den grupp man ämnar undersöka, 
exempelvis kan personer avböja medverkan alternativt att de inte har kunnat nås av en eller 
annan anledning. För min studie kontaktade jag respondenter per telefon och jag fick 
återkommande externa bortfall under sökandeprocessen av respondenter på grund av att det 
för den aktuella tidpunkten när jag tog kontakt, var påsklov med följden att många var 
frånvarande (Stukát, 2005). 
 
Beträffande det interna bortfallet så ligger orsaken till den typen av bortfall ibland på 
forskaren själv. Skälet till det kan vara frågor utformade så att respondenten i princip inte kan 
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ge ett svar. Andra skäl till bortfall kan vara att man inte får kontakt med dom utvalda. Det 
förekommer också att många av skilda anledningar inte låter sig medverka i en undersökning. 
För mitt vidkommande förekom inget internt bortfall. Alla utvalda var positiva till min 
undersökning och kunde tänka sig att medverka –trots att det för några var nog så hektiskt 
som det var på arbetet med tanke på att jag kontaktade dom mitt i pågående ansökningstid till 
högskola. Det som dock kan vara värt att nämna är att några av informanterna upplevde vissa 
av mina frågor som otydliga. Se närmare under bilaga om frågeguide och punkt 7, 10 samt 15.  
Här fick jag då ge en djupare förklaring för att syftet med frågorna skulle framgå (Ibid).  
 

 
6.5 Studiens tillförlitlighet  

 
Angående min undersöknings reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet eller trovärdighet, så har 
jag försökt att inte ha alltför många ledande frågor i dom intervjuer jag genomfört. Samtidigt 
har det delvis varit svårt att helt frångå eftersom jag haft ett syfte med intervjuerna, där jag 
sökt svar och velat bilda mig en uppfattning om specifika förhållanden och företeelser. Även 
om det är önskvärt att öka trovärdigheten på intervjuresultaten för att på så vis motverka 
subjektivitet präglad av godtycklighet, kan en alltför stark tonvikt på reliabiliteten motverka 
faktorer såsom kreativitet och förändring (Kvale, 1997). 
 
Vidare när det gäller min studies validitet, giltighet, så är det ett svårt och mångtydigt begrepp 
men ändå något jag måste ta i beaktning. Viktiga frågor och aspekter att belysa i min studie är 
hur ärliga informanterna kommer att vara mot mig. Ibland kan informanten ge osanna svar 
mer eller mindre omedvetet, eller vill informanten vara intervjuaren till lags och leverera de 
svar de tror att jag som intervjuare vill höra? Mot bakgrund av detta är det därför av största 
betydelse att jag skapar en sådan förtroendefull situation som möjligt under 
telefonintervjuerna (Stukát, 2005). 
 
Till sist vill jag även lyfta min studies generaliserbarhet, det vill säga för vem eller vilka gäller 
resultaten. Här skulle jag istället vilja betona relaterbarhet som är en svagare betoning av 
generaliserbarhet, eftersom min studie och dess resultat berör en mindre grupp av människor. 
Studien grundas på en liten undersökningsgrupp och då kan ej resultatet jag erhåller vara 
generaliserbart för hela yrkeskåren, enligt min bedömning (Ibid). 
  
Som kuriosa kan här tilläggas att en vanlig kritik av intervjuundersökningar är att det inte går 
att generalisera från dess resultat med anledning av att respondenterna är för få till antalet. Ett 
paradoxalt svar på detta ur psykologins historia är att man bör fokusera och rikta 
uppmärksamheten på ett fåtal fallstudier med betoning på intensitet, om syftet är att erhålla 
generell kunskap. Fallstudier har ett värde i att man genom dessa kan utveckla kunskap om en 
specifik person eller specifika personer eller att använda fallet, fallen, för att belysa mer 
generella fenomen (Kvale, 1997). 
 
 

6.6 Genomförande 
 
Många gånger kan det vara en stor fördel att göra en pilotstudie vilket avser en 
miniatyrundersökning i förväg. Detta görs för att se huruvida den metod tillika 
tillvägagångssätt är realistiskt och genomförbart. Man bör även gå igenom det 
undersökningsinstrument man avser att använda. I min studie var det som det tidigare 
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framgår, aktuellt med intervjufrågor. Dessa frågor bör man i förväg betrakta och reflektera 
över, för att på så vis undanröja frågor av dålig kvalité – innan dom används för den grupp 
man avser att undersöka Mot bakgrund av detta vill jag här betona att jag av tidsskäl enbart 
hann med att reflektera över dom frågor jag ämnat använda i min undersökning. Någon 
pilotstudie hann jag ej genomföra (Ibid). 
 
Avslutningsvis skall jag här förtydliga att efter att jag tog kontakt med respondenterna per 
telefon och de sagt ja till att medverka, skickade jag ett kontaktbrev via e-post till samtliga 
deltagare där bland annat mitt syfte med intervjun framgick samt att jag tog hänsyn till dom 
etiska principerna som jag tidigare nämnt om. 
 
 

7. Resultatredovisning och analys 

 
Nedan följer en resultatredovisning utifrån samtliga intervjufrågor. I min resultatredovisning 
använder jag mig av fingerade namn för varje enskild informant. 
 
- Hur kom det sig att du utbildade dig till studievägledare? 

 
Maria blev Studievägledare därför att hon tycker om att jobba med människor och har ett 
intresse av utbildningar och arbete. Valde mellan studievägledare och socionom.  
 
Fanny, Freja, Mathilda och Victoria hade alla tankarna på läraryrket. Men det blev 
studievägledare för samtliga därför att Freja fick en positiv bild av yrket via komvux, 
avgörande var också att utbildningen fanns på distans. Fanny valde bort läraryrket för detta 
eftersom hon inte behöver sätta betyg och bedöma elever – vilket lärare måste. Mathilda 
bestämde sig till sist för det här efter att även ha funderat på vården och Victoria fick upp 
ögonen för detta via en kompis. 
 
När det handlar om William och Wilma så sökte William ekonomi i första hand. Men han 
tackade nej till ekonomistudier och menar att det var ”lite tillfälle och lite planering” som 
gjorde att han arbetar med det han gör idag. För Wilmas del handlade det om att hon dels var 
trött på sitt yrke som lärare och dels att kommunen gick ut med att på grund av den brist som 
rådde på studievägledare, kunde man om man påbörjade den utbildningen, få läsa med 
bibehållen lön. Så Wilma hoppade på tåget. Vera är där hon är idag på grund av för hennes 
del, ett tidigare fysiskt tungt arbete. Hon fick liksom Freja, en god bild av yrket via komvux 
och valet stod mellan socionom och studievägledare, vilket även var fallet för Maria.  
 
- När påbörjade du din utbildning och vart? 

 
Gemensamt för alla är att ingen läst i Stockholm, istället har det varit Umeå och Malmö och 
ett brett spektra på åren man började, alltifrån 1976 till så sent som 2002. 
 
- Hur länge har du arbetat inom yrket? 
 
Fanny är den som arbetat längst inom yrket, i drygt 30 år har hon varit studievägledare. 
William har arbetat sedan 1988 så även han har lång erfarenhet.  
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Gemensamt för Mathilda och Wilma är att båda arbetat sedan 1999. Freja började å andra 
sidan 1995. Vera, Victoria och Maria skiljer sig från de övriga eftersom de är relativt 
nyutexaminerade,  de har arbetat sedan 2002, 2003 samt 2006.  
 
- Hur har din yrkesbana sett ut sedan du tog examen? 

 
Maria, Mathilda och Wilma har enbart arbetat inom gymnasiet.  
 
Freja, Fanny och William har alla arbetat inom komvux och gymnasiet. Men Fanny har även 
varit inom grundskola samt uppföljningsverksamhet och inom samverkan-skola-arbetsliv. 
Vera har varit inom grund- och gymnasieskola samt som utbildningskonsulent på Lernia 
medan hennes kollega Victoria i samma stad, varit på komvux samt arbetat med vägledning 
på privat företag och även på gymnasiet. 
 
- Vilka arbetsuppgifter har du företrädesvis? 
 
Samtliga informanter nämner klassiska arbetsmoment för studievägledare. Det handlar främst 
om vägledning, samtal och information och mycket administrativt arbete. Även konferenser 
nämns. 
 
- Anser du att du har en rimlig arbetsbörda? 
 
Här råder det skilda meningar mellan informanterna. Någon menar att man periodvis har det, 
medan andra påpekar att den är för stor. Uttryck såsom: ”det är enligt min bedömning för lite 
personal till antalet elever som bara ökar” nämns. 
 
- Vilka hinder och möjligheter ser du med ditt yrke i allmänhet? 

 
Friheten: ” har man en tydlig bild av målen för verksamheten och någon som litar på mig är 
jag självgående och då blir yrket ett fritt arbete. Jag kan med andra ord påverka och lägga upp 
mitt arbete såsom det passar mig, jag väljer hur jag vill arbeta på dagarna – även om jag har 
vissa saker att ta hänsyn till” menar en av studievägledarna. Utveckling hos en själv, att man 
blir väldigt allmänbildad. ”Jag är en mellanhand mellan elever och det omgivande samhället, 
och det är viktigt att jag håller mig ajour om det som händer i vårt komplexa samhälle” är 
några andra bitar som betonas i samband med möjligheterna i yrket. Dock finns det någon 
som tycker att möjligheterna är små i yrket. Hon vidareutvecklar det med att säga att: ”vi har 
samtal med elever för att strukturera upp behov, önskningar och så vidare. Många gånger kan 
vi inte erbjuda det dom vill ha inom skolan. Skolan bör breddas med mer resurser och mindre 
elevgrupper skulle en del elever vara i behov av”. 
 
Hinder för dom flesta är tiden! Här nämner någon att: ”det är för lite tid för vägledning och 
för förberedelser samt reflektioner. Mycket av vårt jobb är här och nu. Skulle vara önskvärt 
för tid till att kunna ha en framförhållning inför olika saker. Mycket tid går också åt till olika 
möten”. Ungefär såhär resonerade även min handledare som jag hade på min praktik på 
gymnasiet. Hon kunde också uppleva att mycket i yrket handlade om att ställas inför saker 
”här och nu”. Så kunde även jag känna det många gånger under praktikperioden. Det förekom 
en hel del spontana elevbesök där man på ett så bra sätt som möjligt skulle möta dessa elever 
där dom befann sig just då och hjälpa dom på bästa sätt. De intervjuade tar även upp ekonomi 



     

 

  15 
   
 
 

 

och resurser  samt skolans oföränderlighet och upplägg som inte alltid passar alla elever som 
hinder i yrket. För att utveckla det här med skolans oföränderlighet och upplägg som en av 
studievägledarna nämnde så menade hon att: ”skolan är ganska oföränderlig, den har sett ut på 
ungefär samma sätt dom senaste tio åren enligt min uppfattning. Lite har hänt. Många elever 
når inte dom högra krav som finns i dagens Sverige, alla klarar inte av att komma in på 
gymnasiet. Denna grupp ökar hela tiden. Vad ska vi göra med dom?”. Vidare anser hon att det 
behövs fler yrkesutbildningar som inte är så långa och fler platser på yrkesprogrammen vore 
önskvärt menar hon. Många elever mår dåligt idag därför att skolan ställer höga krav, krav 
som en del inte når upp till. Hon fortsätter med att säga att hon efterlyser ett mer flexibelt 
system inom gymnasieskolan och menar att många kanske bara orkar två år på gymnasiet, då 
ska det vara helt okej. Studievägledaren som nämnde resurser som ett hinder menar här främst 
resursfördelningen – att det inte finns någon samordnare för praktikplatser på hennes 
arbetsplats, vilket hon upplever som negativt. 
 
- Hur upplever du ditt arbete som studievägledare? 
 
Roligt – det är trivsamt att vara i skolans värld, man är en resurs och ett stöd, stimulerande, 
det vill säga, det är kul att jobba med ungdomar, de står i ett skede i livet som innebär att de 
ska gå vidare och som studievägledare får man dela deras spännande väg dit dom ska gå. i 
yrkesrollen får man vara med på människors vingar mot att nå mål. Väldigt stressigt stundtals 
– man har många bollar i luften samtidigt, fast det går i vågor, arbetsbördan är ojämnt 
fördelad över läsåret samt varierande är några av dom begrepp som dyker upp. Med 
varierande avses i det här sammanhanget att studievägledare har många olika arbetsuppgifter, 
man är lite här och där, i skolans verksamhet, vilket är positivt menar man. På så vis får man 
en helt annan inblick och insyn i verksamheten vilket i sig är oerhört stimulerande. Man blir 
då en resurs för skolan.  Någon betonar ordet ”nyckelroll”. En annan uttrycker sig såhär: ”man 
håller sig ung i tanken och själen genom detta yrket”. 
 
- Hur viktigt anser du att det är med vägledning? 

 
Det råder en stor enighet bland samtliga studievägledare, och det är att alla betonar starkt hur 
viktigt det är med vägledning men genom skiftande uttalanden såsom: ”mycket viktigt”, 
”oerhört viktigt”, ”a och o”, ”jätteviktigt” och ”otroligt viktigt”. Resonemang förs såsom att 
grundskolan måste bli starkare på vägledning med elever inför gymnasieskolan och att elever 
idag ställs inför många val. Någon menar också att det underlättar för eleverna och är av stor 
betydelse om dom kan få träffa en professionell samtalare såsom studievägledare, som kan 
hjälpa elever att strukturera dennes behov och önskningar. 

 
- Vad är ditt mål med vägledning? 

 
Studievägledarna från glesbygden understryker och betonar vikten av att lyssna, ta eleven på 
allvar, bekräfta, vidga perspektiv samt att eleven ska kunna göra så goda val som möjligt. 
 
Även studievägledarna från den mindre kuststaden betonar lyssnandet och lyfter betydelsen 
av att ge hjälp till självhjälp samt att eleverna ska känna sig stärkta och få känslan av att de är 
bra och duger som dom är. 
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Att målet är att eleven själv ska se sitt eget mål och att denne utvecklas i riktning mot att 
kunna fatta ett beslut är det som nämns av studievägledarna som är verksamma i den 
medelstora universitetsstaden.  
 
Att eleven ska känna trygghet och få självkännedom för att på så vis kunna ta ett beslut i 
studie- och yrkesvalsfrågor tas upp av studievägledarna i storstaden. Men även att stötta 
eleven och vara bollplank betonas. Viktigt att arbeta med frågor på ett sådant vis att eleven 
själv ser lösningar samt möjligheter och kommer vidare. 
 
- Vilket typ av metod använder du i vägledning? 

 
Ett flertal av studievägledarna framhåller Peavys teorier och modeller inom den 
konstruktivistiska vägledningen såsom att eleven får ta eget ansvar, att man inte serverar 
lösningar. Här lyfter en av dom intervjuade fram att många föräldrar blir förvånade över att 
inte hon som studievägledare plockar fram färdiga lösningar åt eleven. Hon uttrycker sig 
genom att säga att: ”så länge eleven inte är med så går det inte. De måste vara med på tåget”.  
 
Förutom Peavy nämns även Gerard Egan och Inga Olssons modell om att lista för- och 
nackdelar utifrån olika situationer eller problem. Dock betonar många även betydelsen av att 
vidga perspektiv, finnas tillhands, vara lyhörd, visa respekt, använda öppna frågor och arbeta 
lösningsfokuserat, det konkreta samtalet och informationsgivning samt att belysa det som är 
positivt och fungerar bra för eleven under vägledning. 

 
- Använder du dig av några speciella arbetsverktyg i samtal? 

 
Alla av informanterna använder papper och penna i samtalet. Dock betonar Maria och 
Mathilda betydelsen av dator och telefon. 
 
- Vilka är skälen till att människor söker vägledning hos dig? 
 
Gemensamt för studievägledarna från glesbygden samt den mindre kuststaden är att de alla 
lyfter fram samma skäl till varför människor söker vägledning hos dom. Det är på grund av 
frågor kring utbildning, studiemedel, inackorderingsbidrag, hur många poäng eleven har i sin 
studieplan samt hjälp att ordna praktikplats. Men där slutar likheterna. Studievägledarna från 
den mindre kuststaden lyfter även skäl såsom hur man söker arbete, studiesvårigheter och 
sociala problem. 
 
Vera och Victoria har skilda åsikter. Vera framhåller avhopp från gymnasieprogram och 
Victoria betonar studieproblem, felval och information om olika saker som skäl till 
vägledning, medan William och Wilma är helt överens om att det främst handlar om frågor 
kring vidare studier. 
 
- Hur upplever du det att arbeta med samtal och vägledning i möten med 

klienter? 

 
”Jätteintressant och roligt” och ”utmaning, inget samtal är det andra likt” menar Maria och 
Mathilda från glesbygden. 



     

 

  17 
   
 
 

 

Freja kan ibland uppleva vägledningen som svår. ”Man ska ha ett aktivt lyssnande, vara 
fokuserad och leda samtalet mot det som är kärnan”. Fanny använder sig av uttryck såsom 
stimulerande och krävande. Utmanande och utvecklande. ”Det är det roligaste i det här yrket”. 
 
Vera menar att det är mycket positivt och bra. Victoria som är verksam i samma stad håller 
med, men påpekar hur energikrävande det också kan vara. Wilma säger: ”jätteroligt! – men 
tungt ibland”. William uttrycker sig med ordet: ”bra”. 
 
- Vilka hinder och möjligheter ser du med dessa två arbetsverktyg? 
 
Hinder som nämns bland informanterna är faktorer såsom avsaknad av kollegor inom samma 
kunskapsområde, att man inte alla gånger kan tillmötesgå alla på grund av att resurserna är för 
få. Tiden. Problem att få elev till avtalad tid. Även en sådan sak som att bo i ett litet samhälle 
där alla känner alla kan vara ett hinder menar Mathilda. Hon kan ibland fundera om det färgar 
vägledningen. 
 
Möjligheter som tas upp är den kontakt man får med eleverna som kanske inte lärarna får, 
samt att kunna ge redskap och hjälp till eleverna så att de kan fatta välunderbyggda beslut. Att 
kunna hjälpa eleven att hitta rätt betonas också. Men även att man när eleven går på 
gymnasiet och har stor frånvaro – kan påtala att de då kan förlora studiemedlet, vilket biter 
hårt på dom. Vidare betonas att själva samtalet är en stor möjlighet. Uttryck såsom: ”positivt 
att se hur elever går vidare och den aha-upplevelse de ibland får” tas upp. 
 
- Vilken betydelse tror du att studievägledare har i det samhälle som vi lever i 

idag, där det ”livslånga lärandet” många gånger nämns. 
 
Det råder en stor enighet bland de flesta att studievägledare har en stor betydelse för 
människor i dagens samhälle. Idag skall individen göra så många val, och då är det viktigt 
med vägledning poängterar Wilma. Samt att det personliga samtalet är bra som komplement 
menar William. Vera är å andra sidan lite pessimistisk och skiljer sig något från övrigt 
resonemang. Hon upplever att studievägledare har en diffus roll i dagens samhälle och tror att 
dom kommer att ha det även framöver. 
 
Fanny lyfter något som inte omnämns av andra, att det finns så många andra som har en 
betydelse för unga idag, T.ex. kompisar. Dock menar hon att hennes yrkeskår har en betydelse 
för unga idag, men menar att det är svårt att veta i vilken omfattning. 
 
- Har du märkt av ett ökat behov av vägledning från människor utifrån det 

kunskapssamhälle vi lever i idag, och i så fall från vilka? 
 
Huvudintrycket från samtliga är att de märkt av ett ökat behov av vägledning. Dock har 
William en avvikande åsikt och menar att det förr rådde ett ökat behov, inte numera. Freja 
menar att det är svårt för henne att se så mycket av det i sitt dagliga arbete. 
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- Hur ser du på framtiden för yrkesverksamma studievägledare, finns det ett 

behov av yrkeskåren? 
 
Studievägledarna från glesbygden är eniga om att det även i framtiden kommer att finnas ett 
behov av studievägledare därför att dom menar att vi lever i en föränderlig värld, där 
studievägledare fyller en viktig funktion genom att hjälpa klienter att sortera och informera 
bland olika val. Även studievägledarna från den mindre kuststaden delar uppfattningar med 
ovannämnda studievägledare gällandes behovsuppfattning om studievägledare. Freja menar 
att: ”vi lever med en föränderlig arbetsmarknad där mycket händer. Många måste välja om i 
livet, vi behövs som bollplank och som stöd”.  Fanny å sin sida uttrycker sig genom att säga 
att: ”behovet av oss kommer att öka därför att vi lever i ett samhälle där vi ska göra många 
val. Vägledning behövs då i allra högsta grad för ungdomar och för vuxna. Genom vägledning 
kan vi ge dom olika redskap för hur de ska bemöta arbetsmarknaden och de olika 
anställningsformer som råder idag, för att nämna ett exempel”. 
 
Vera berättar att hon tror att vi är vid ett vägskäl, hon menar att den traditionella 
studievägledaren som är bunden till skolan, inte finns kvar så länge till. Hon utvecklar sitt 
resonemang med att säga att: ”det finns andra karriärvägar förutom den traditionella. 
Studievägledare kan bredda sin kompetens mot en hel del andra områden såsom kurser i 
personlig coachning, mer åt psykoterapeut hållet, eller att man nischutbildar sig mot vissa 
utbildningsområden”. Victoria hoppas och tror att behovet av studievägledare råder även i 
framtiden. Studievägledarna från storstaden uttrycker kort och koncist att: ”vi behövs!” och 
”vi är en viktig resurs, människor måste inse det!”. 
 
 
7.1 Analys  
 
Nedan analyseras mitt erhållna resultat kopplade till mina tidigare nämnda teorier, tidigare 
forskning samt frågeställningar. 
 
Beträffande det resultat och den information som framkommit utifrån de telefonintervjuer jag 
gjort, kan jag i mångt och mycket se tydliga kopplingar och återspeglingar mellan dom teorier 
jag nämnt om och det erhållna resultatet. Peavy nämner inom ramen för den konstruktivistiska 
vägledningen, teori och metod, att vägledning ska handla om att lösa praktiska problem för 
individen, exempelvis vilket arbete man ska satsa på. Detta tankesätt och arbetssätt inom 
vägledning kan kopplas till i princip samtliga informanters mål med vägledning, mer eller 
mindre. Faktorer som nämns av de intervjuade är att vidga perspektiv för eleven så att denne 
ska kunna göra så goda val som möjligt, att eleven ska se sitt eget mål och att denne utvecklas 
i riktning mot att kunna fatta ett beslut samt att eleven ska få självkännedom för att på så vis 
kunna ta ett beslut i studie- och yrkesvalsfrågor tas upp. 
 
Att lyssna och påvisa respekt samt att vidga perspektiv och att använda öppna frågor inför 
klienten betonas av Peavy – och att man även utövar detta praktiskt i verkligheten bekräftas 
genom min undersökning, genom att några av informanterna speglade dessa handlingssätt och 
arbetsverktyg. Vidare framhåller Peavys teorier vikten av att man som studievägledare 
använder sig av en mångfald av metoder i sitt arbete som ett komplement till den verbala 
kommunikationen. Av dom resultat jag erhållit, framgår det kanske inte någon större 
mångfald bland informanterna när det gäller metoder som komplement till språket, men 
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gemensamt för alla var användandet av papper och penna som bidrog till ett tydliggörande i 
vägledningsprocessen och i själva mötet. Generellt sett och det som var gemensamt för många 
av informanterna, var att de säger sig utgå ifrån Peavys teorier kring konstruktivistisk 
vägledning. Peavy lyfter fram klientens egna ansvar som en viktig komponent.  
 
Det bekräftas även att Egan används som tillämpbar metod inom vägledning. Hans 
framgångsrika metoder som bland annat härrör betydelsen av samarbete och relationen mellan 
studievägledare och klient samt dom olika steg som förekommer i en vägledningsprocess, kan 
kopplas an till informanternas betoning på att klienten ska känna trygghet och få 
självkännedom, tillika två viktiga byggstenar inom vägledningssammanhang. 
Således kan man se likheter mellan erhållet resultat kontra delar av tidigare nämnda teorier 
där dessa delar av teorierna nyanseras och återspeglas genom de svar jag erhållit. 
Vidare när det gäller mitt erhållna resultat relaterat till mitt avsnitt om tidigare forskning så 
kan mitt resultat i mångt och mycket understödjas och kopplas till den forskning jag omnämnt 
i arbetet.  
 
Lundahl belyser hur det kan upplevas att göra val idag jämfört med för flera år sedan, och att 
individen numera skall vara beredd på att göra ett flertal val under sin levnadstid 
(http://www.educ.umu.se/forskning/presentation/projekt/individen_vagarna_valen/proj...). 
Detta betonas även av de informanter som intervjuats i sammanhang som härrör yrkeskårens 
framtid och behovet av studievägledare. Många menar att vi lever i en föränderlig värld med 
en föränderlig arbetsmarknad vilket är två starka argument som understöds av Lundahls 
resonemang. Även Lovén, Nilsson och Nyrén för ett liknande resonemang som relateras till 
betydelsen av studievägledare och dess roll, där det framgår att klienter behöver vägledning 
och att man genom vägledningen levererar alternativ som klienter inte tidigare tänkt på. 
(http://www.mah.se/templates/Page____6713.aspx), (Nilsson, Nyrén, 2004).  
 
Med andra ord ett resonemang som inte motsäger det resultat jag erhållit, utan som snarare 
visar på likartade mönster samt slutsatser. De studievägledare jag intervjuat har belyst faktorer 
såsom att deras yrkeskår fyller en viktig funktion genom att hjälpa klienter att sortera och 
informera bland val av skiftande karaktär, men även att människor numera måste välja om i 
livet och då behövs studievägledare som bollplank och som stöd. Man lyfter också att genom 
vägledning kan yrkeskåren ge människor olika redskap för hur de ska bemöta 
arbetsmarknaden och de olika anställningsformer som råder idag. 
 
Studiens syfte var att undersöka och belysa hur ett antal studie- och yrkesvägledare ser på 
några aspekter av sitt arbete. Med utgångspunkt från syftet ställdes forskningsfrågor som 
handlade dels om vilken vikt studie- och yrkesvägledare lägger vid vägledning, dels hur de 
upplever just den delen av sitt arbete samt hur studie- och yrkesvägledare ser på sin roll i 
dagens kunskapssamhälle. När det handlar om hur informanterna upplever sitt arbete som 
studievägledare så är det en stor spännvidd på uppfattningarna dom emellan. Alltifrån roligt, 
stimulerande till stressigt och varierande nämns. Mot bakgrund av det här så rådde det vissa 
motsägelser och spretigheter mellan informanterna och deras upplevelser. Dock rådde det 
istället en stor enighet bland informanterna beträffande betydelsen av vägledning. Alla 
betonar och understryker hur viktigt det är med vägledning, dock i skilda uttryck. Någon 
menar att elever i dagens samhälle ställs inför många val och då underlättar det att få prata 
med en professionell samtalare som i sin tur kan hjälpa eleven att strukturera dennes behov 
samt önskningar.  
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De svar jag erhöll på mina två forskningsfrågor som jag ställde visar att det råder skilda 
uppfattningar om hur respektive informant ser på sin uppgift att samtala och vägleda 
individer. Bra, jätteintressant, krävande - energikrävande roligt, stimulerande, svårt – man ska 
dels ha ett aktivt lyssnande, dels vara fokuserad och leda samtalet mot dess kärna, tungt, 
utmaning – inget samtal är det andra likt och utvecklande får sammanfatta informanternas 
uppfattningar. Till sist när det handlar om hur informanterna ser på sin yrkesroll i dagens 
kunskapssamhälle så rådde det en förhållandevis stor enighet bland större delen av de 
studievägledare jag intervjuat, som säger att denna yrkeskår har en stor betydelse för 
människor i det samhälle som vi har idag, ett samhälle där individen förväntas göra många 
val. Dock menar någon att studievägledaren idag har en diffus roll i samhället och någon 
annan menar att det finns så många andra förutom studievägledare som har en betydelse för 
dagens unga, däribland kompisar. 
 
 

8. Diskussion 
 
Först konstaterar jag i efterhand efter genomförd undersökning, att det hade varit till fördel 
om jag genomfört en s.k. pilotstudie och prövat frågorna på andra informanter än de utvalda. 
På så vis hade jag kanske kunnat frånkomma den tvivelaktighet som uppstod hos några som 
ett led av den otydlighet som vissa av mina frågor präglades av. I efterhand märkte jag att jag 
använt en ledande fråga, och den skulle istället ha formulerats om till: ”hur ser din 
arbetsbelastning ut?”. Mot denna bakgrund drar jag lärdom av mina erfarenheter och kommer 
att agera annorlunda i framtiden. Erhållet resultat från min undersökning visar på dels mönster 
dels variationer bland informanterna. Gemensamt för några är dom tankar och funderingar 
man haft beträffande tänkbara yrken innan valet föll på studievägledare. Inte bara en gång 
utan flera gånger har det framkommit att ett par stycken av de intervjuade funderat på 
läraryrket eller socionom som ett tänkbart alternativ till studievägledare. Vidare rådde det en 
stor enighet bland informanterna om betydelsen av vägledning, att det är oerhört viktigt med 
denna bit inom yrket.  
 
Även om de var rörande eniga om hur viktigt det är med vägledning så framkom det olika syn 
på hur de upplevde att vägleda och samtala med individer. Några poängterar hur krävande det 
är med vägledning och samtal, att det är en utmaning. Men jag tolkar dessa ordval som 
informanterna valt att uttrycka sig av såsom ordval med en positiv touch eftersom många av 
informanterna per telefon lät så glada, engagerade samt lyriska när de berättade om det här. 
Att det är energikrävande och utmanande påvisar enligt min tolkning ett brinnande 
engagemang från studievägledarna där man sätter klienten i fokus och arbetar helhjärtat för 
denne i det möte man har. Att både verbalt och icke verbalt visa vad du har förstått, dvs. att 
svara så att samtalspartnern förstår att du har förstått, vilket lyfts av Egan. 
 
Hur informanterna ser på sitt yrke ter sig i uttryck och ordval såsom varierande och roligt men 
även stressigt och stimulerande. Att studievägledare har en stor betydelse i dagens samhälle är 
de flesta av de intervjuade överens om. Som jag tidigare nämnt i arbetet, under avsnittet som 
handlar om bakgrund, så framgår det att behovet av att få rådgivning kring beslut av stor 
betydelse, alltid har existerat och förekommit i samhället men att man valt att söka vägledning 
på olika sätt, beroende på vilken tidsålder den villrådige människan levt i samt hur dennes 
situation sett ut (Lindh, 1988). 
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Men det finns någon enstaka informant som skiljer sig från majoriteten och menar att 
studievägledare dels har en otydlig roll idag, dels att det finns så många andra som har en 
viktig roll för dagens unga. Min tolkning är då att studievägledaren kanske inte är så 
oumbärlig som många har föreställningen om, utan att en kompis eller en annan vuxen utanför 
skolans värld kan betyda mycket för eleven samt fungera som en bra samtalspartner och 
bollplank. Dock skulle jag vilja belysa studievägledarens betydelse för människor. Enligt min 
tolkning kan studievägledare med deras kompetens och kunskap dels bidra till att individer 
utvecklas på olika plan som på så vis får en del att sikta mot nya mål och alternativa vägar att 
gå – som utgör en del av vad vi kallar för livets resa, dels bidra till att stimulera och 
uppmuntra människor att ta del av arbetslivet och genom det få ett fungerande samhälle.  
 
För att understödja mitt resonemang så vill jag här göra en koppling till Peavy som bland 
annat i sin bok ”Konstruktivistisk vägledning, teori och metod”, nämner att forskningsresultat 
med hög trovärdighet visar att skicklig och professionell vägledning bidrar till att tillgodose 
individuella behov som inte kan tillfredsställas på några andra sätt.  
 
Jag nämnde tidigare i mitt arbete att jag utifrån mitt urval ville se om det fanns en anledning 
att tro att det förekom en variation och skilda synsätt bland studievägledarna, däribland om 
framtiden och behovet av yrkeskåren – beroende på var de arbetade med avseende på kulturer 
och normer för att nämna två faktorer. Dock anser jag att det inte förekommer några större 
variationer informanterna emellan. Några större spretigheter kan jag inte direkt peka på, utan 
snarare har det påvisats likartade mönster bland olika frågeställningar och förhållanden, bland 
annat om framtiden och dess behov av studievägledare. Här kan man tydligt se en nästintill 
enad front bland de intervjuade som menar att studievägledare behövs utifrån det föränderliga 
samhälle vi lever i och som alla är en del av, vare sig vi tänker på det eller inte. Ett samhälle 
som präglas av en föränderlig arbetsmarknad och där individen ska ta ställning till inte bara 
ett utan ett flertal val under sin levnadstid. Mina egna reflektioner över det erhållna resultatet 
relateras till de gemensamma mönster som många gånger påvisats bland informanterna i liten 
eller stor skala. Jag reflekterar över om det är en viss typ av människa 
som väljer att läsa till studievägledare eftersom dom är lika i mångt och mycket eller om det 
istället handlar om andra faktorer som jag inte utrönt. Jag upplever det såsom att 
informanterna har gemensamma uppfattningar och påminner om varandra i vissa delar av det 
resonemang som förts, däribland tankegångarna kring yrkesvalet.  
 
Dock kan man enligt min mening inte dra några generella slutsatser utifrån den lilla 
undersökning jag gjort, men en viss uppfattning kan man få. Mot bakgrund av detta och 
utifrån mina reflektioner känner jag att det skulle vara intressant med en vidare forskning som 
antingen är knytet till detta område men där man istället skulle som ett tänkbart alternativ 
kunna studera mer djupgående teorier som härrör social bakgrund kopplat till människors 
olika val, i detta fall, yrkesvalet – som alltid är intressant enligt min uppfattning, eller att man 
studerade närmare studievägledares roll på arbetsmarknaden, där jag i första hand tänker på 
skolan som arbetsplats. Eftersom dom statliga regleringarna över studievägledares 
verksamheter numera inte längre finns kvar, innebär det således att det är upp till 
kommunerna vilka mål som ställs på denna yrkesgrupps verksamheter, med andra ord vilka 
riktlinjer och ramar som skall efterföljas. Det var år 1991 som staten decentraliserade 
huvudmannaskapet för alla skolanställda till kommunerna (Nilsson, 2005).  
 
Utifrån denna förändring tolkar jag det som att studievägledare många gånger har en mer 
utsatt yrkesprofession än andra. Kanske det på någon arbetsplats, inte förekommer några 



     

 

  22 
   
 
 

 

specifika mål för studievägledares verksamhet, då får man på något vis odla sin egen 
yrkesidentitet. Är man dessutom ny inom yrket kan det kanske vara än tuffare, och att då ha 
ett fungerande nätverk omkring sig underlättar nog avsevärt enligt min tolkning. 
 
Vidare tror jag även att studie- och yrkesvägledningen som utgör en central roll för 
studievägledare och för att nämna en del av yrkesprofessionen, många gånger ser olika ut från 
skola till skola. Min uppfattning här är då att detta har sina kopplingar dels till hur 
studievägledaren är som individ, är han eller hon stark eller svag i sin yrkesroll och att det 
handlar mycket om vad man själv gör sin yrkesidentitet till, dels har det nog en viss betydelse 
vad studievägledaren innan hade för typ av roll på sin arbetsplats och vad denna roll skapade 
för förväntningar och föreställningar bland övrig skolpersonal– som i sin tur kan göra det 
lättare eller svårare för den nye studievägledaren att forma yrkesrollen till sin egen och som 
passar denne bäst. Man måste helt enkelt designa sin egen yrkesverksamhet enligt min 
uppfattning. 
 
Det förekommer säkert på många arbetsplatser en viss osäkerhet och förvirring gällandes vad 
studievägledare gör. I alla fall har jag upplevt detta under dom praktikperioder vi haft under 
utbildningen. Det övriga kollegiet på skolan har ibland inte haft någon större inblick i 
studievägledarens verksamhet. Vad det berott på är svårt att säga, handlar det om bristande 
kunskap från deras sida om vår yrkeskår eller är det vår yrkeskår det handlar om? Har vi en 
alltför löst hängande position i skolan som är alltför otydlig i jämförelse med lärarna, som 
många gånger står sig starkare än vi och vad beror det på i sin tur. Är vi för få till antalet som 
är studievägledare på en och samma arbetsplats och överlag i hela professionen – kan det vara 
en tänkbar förklaring till den enligt min mening rådande och bristande kunskap som jag 
upplever att många har om vårt yrke? Svårt att säga, men intressanta aspekter att belysa enligt 
min mening. Till sist vill jag poängtera den förståelse som jag har fått om studievägledares 
olika uppfattningar om sin profession, och hur de ser på skilda företeelser. Jag har fått en 
kunskap jag tidigare ej haft och en större inblick om min blivande yrkesroll som 
studievägledare. Detta har i sin tur varit berikande. Jag vill även passa på att rikta ett stort och 
varmt tack till dem som på ett eller annat sätt hjälpt mig i mitt arbete och under resans gång, 
ingen nämnd, ingen glömd. Dessa ord får avsluta och avrunda min studie och dess syfte. 
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BILAGA 1    Arjeplog 2007-04-10 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Linda Lundsthröm och jag läser på studie- och yrkesvägledarprogrammet på 
Umeå universitet, sista terminen. Mot bakgrund av detta skriver jag just nu mitt 
examensarbete. För min del handlar det om att undersöka och belysa hur ett antal studie- och 
yrkesvägledare ser på några aspekter av sitt arbete. 
 
Med utgångspunkt från detta syfte ställs följande två forskningsfrågor: 
 

1. Vilken vikt lägger studie- och yrkesvägledare vid vägledning och hur upplever de just 
den delen av arbetet? 

  
2. Hur ser studie- och yrkesvägledare på sin roll i dagens kunskapssamhälle? 

 
Jag skulle med anledning av vad som ovan nämnts, vilja kontakta dig per telefon på någon 
dag och ställa några frågor som rör dessa områden. 
 
Jag kommer under intervjun samt i bearbetningen av resultaten att ta hänsyn till dom etiska 
reglerna från Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), se http://hsfr.se/ 
för närmare information. Bland annat kommer jag att ta hänsyn till samtyckeskravet som 
innebär att deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Linda Lundsthröm 
 
Kontaktuppgifter: 
 
linda.lundstrom@fceduc.umu.se 
 
 
070-28 77 538 
 
Handledare:  
Ulf Lundström, Institutionen för barn- och ungdomspedagogik,  
specialpedagogik och vägledning, Umeå universitet. 
090-786 94 97 
070-67 60 897 
 

 
 



      

BILAGA 2 
 

Frågeguide: 
 

• Hur kom det sig att du utbildade dig till studievägledare? 
 
• När påbörjade du din utbildning och vart? 
 

• Hur länge har du arbetat inom yrket? 
 

• Hur har din yrkesbana sett ut sedan du tog examen?  
 

• Vilka arbetsuppgifter har du företrädesvis? 
 

• Anser du att du har en rimlig arbetsbörda? 
 

• Vilka hinder och möjligheter ser du med ditt yrke i allmänhet? 
 

• Hur upplever du ditt arbete som studievägledare? 
 
• Hur viktigt anser du att det är med vägledning?  

 
• Vad är ditt mål med vägledning? 

 
• Vilken typ av metod använder du i vägledning? 

 
• Använder du dig av några speciella arbetsverktyg i samtal? 
 
• Vilka är skälen till att människor söker vägledning hos dig? 

 
• Hur upplever du det att arbeta med samtal och vägledning i möten med klienter? 

 
• Vilka hinder och möjligheter ser du med dessa två arbetsverktyg? 

 
• Vilken betydelse tror du att studievägledare har i det samhälle som vi lever i idag, där 

det ”livslånga lärandet” många gånger nämns. 
 

• Har du märkt av ett ökat behov av vägledning från människor utifrån det 
kunskapssamhälle vi lever i idag, och i så fall från vilka? 

 
• Hur ser du på framtiden för yrkesverksamma studievägledare, finnas det ett behov av 

yrkeskåren? 
 
 



      

 
 
 


