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Sammanfattning 
Syftet med studien är att beskriva och analysera studie- och yrkesvägledares funktion i 

samband med elevers övergång från Sfi till andra studier och arbete. Vidare sätts deras arbete 

i relation till uppdraget för Sfi och vägledning. Studien är avgränsad så till vida att den endast 

utgår från studie- och yrkesvägledares egen uppfattning om sin funktion och sitt arbete. 

Studien är kvalitativ, metoden är semistrukturerade intervjuer och urvalet består av tio 

informanter, samtliga utbildade studie- och yrkesvägledare som är anställda som det inom Sfi. 

Resultatet är att vägledare arbetar med information och vägledning individuellt och i grupp. 

Det finns stora skillnader i resurser och organisationsstruktur mellan olika verksamheter vilket 

gör att arbetet uppvisar skillnader i omfattning och inriktning. Samarbete internt och externt 

är såväl ett hinder som en möjlighet för arbetet. Vägledare fungerar både som dörrvakter och 

dörröppnare i förhållande till elevernas övergångar till studier och arbete. Det förekommer 

även cooling down och pushing up i förhållande till elevernas tankar om framtiden. Det finns 

en motsättning mellan styrdokument för Sfi och vägledning, där den ena starkt betonar 

arbetsmarknad och den andra individen. Vägledarna arbetar inom en utbildningsform som i 

hög grad reproducerar rådande klass-, köns- och etnicitetsnormer.  

 

Nyckelord: invandrare, integration, dörrvakt, dörröppnare, studie- och yrkesvägledare 
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Inledning 
Klass, kön och etnicitet har varit ett genomgående tema under vår utbildning, 

samhällsstrukturer som i vissa fall begränsar individers möjligheter inom såväl studier 

som yrkesliv. Vi har påmints om det under praktik och studiebesök då vi sett exempel 

på cooling-down (Lundahl 2010). Vi har mött vägledare som beskrivit hur de utifrån sin 

egen uppfattning av vad som är realistiskt försöker arbeta för att individer ska revidera 

sina mål. Vi har även sett hur vägledare kan fungera som dörröppnare. Det kan 

exempelvis ske genom att de har kunskap om utbildning och samhälle och kan visa på 

bra vägar för individen. Utifrån våra erfarenheter väcktes idén om att skriva vårt 

examensarbete om vägledning inom Svenskundervisning för invandrare (Sfi). Personer 

som invandrat till Sverige möter ett nytt samhälle med ett annat utbildningssystem och 

en annan arbetsmarknad än den de lämnat. I det nya samhället ska personen hitta en 

plats och förhoppningsvis kunna använda tidigare kunskaper och erfarenheter. Det är 

möjligt att studie- och yrkesvägledning kan ha en intressant funktion i den processen. 

En funktion som kan vara såväl den som dörröppnare som den som dörrvakt eller något 

helt annat.  

Ett stort antal människor flyttar varje år till Sverige och många stannar också 

sedan kvar. Invandringen uppgick 2011 till närmare hundratusen personer. En femtedel 

av dessa personer var återvändande svenska medborgare. Omkring 55000 personer 

invandrar varje år från länder utanför EU/EES och stannar tillräckligt länge för att 

folkbokföras (SCB 2012:1). Det sker invandring och arbetsmarknaden har behov av 

arbetskraft, men ändå är arbetslösheten bland invandrare relativt hög. Arbetslösheten 

uppgick under andra kvartalet 2012 till 8,3 procent för arbetskraften som helhet. 

Arbetslösheten var 15,8 procent för de utrikes födda, jämfört med 6,8 procent bland 

inrikes födda (SCB 2012:2). Diskriminering, konjunktur och arbetsmarknadsstruktur är 

några sätt att förklara situationen. 

Arbete är en viktig del av integrationen i samhället och politiker har drivit frågan 

om arbetslinjen i integrationspolitiken. Arbetslinjen är den princip inom 

arbetsmarknads- och socialpolitik som säger att arbete och utbildning alltid ska erbjudas 

istället för försörjningsstöd eller andra bidrag till arbetslösa (Arbetslinjen 2013 

Nationalencyklopedin). Tre ministrar i Reinfeldts regering framförde i en debattartikel 

att: 

Vår gemensamma utgångspunkt är att skillnaden i sysselsättningsgrad mellan 

utrikes och inrikesfödda ska minska under mandatperioden genom en ökning 

i sysselsättningsgraden bland de utrikes födda. (Ellström, Billström & 

Ullenhag, Svenska Dagbladet 2011-05-30 s 5).  

En del av denna politiska målsättning är etableringsreformen som syftar till 

snabbare etablering i arbets- och samhällsliv. Arbetsförmedlingen har 

samordningsansvaret och ansvarar för upprättandet av etableringsplan för personer som 

omfattas av reformen. Etableringsplanen ska som minst innehålla Sfi, 

samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter, till exempel validering eller 

praktik (Sveriges kommuner och landsting 2010).   

Inom Sfi sker framförallt språkutbildning. Knutet till utbildningen finns ofta en 

studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledare blir därmed aktörer i det 

arbetsmarknadsinriktade integrationsarbetet och vägledning blir ett möjligt verktyg för 

förbättrad integration. I mötet med utbildningväsendet och arbetsmarknaden blir det 

tydligt huruvida individen tjänar eller förlorar på den av samhället satta strukturen. 

Exempelvis kan språkkrav göra att individer stängs ute från såväl studier som arbete. 
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Personers tidigare utbildning kan behöva läsas om eller kräva omfattande 

kompletteringar. Även tidigare yrkeserfarenhet kan tappa helt eller delvis i värde. 

Samhällets strukturer är normstyrda och enskilda individer kan ha svårare eller 

lättare att passa in. Samverkande normer gör situationen mer komplicerad och 

strukturerna kan vara svåra att navigera efter för individen. Samhällets strukturer löper 

genom både utbildningsväsendet och arbetsmarknaden och dessa två arenor utgör därför 

intressanta områden för att studera mötet mellan individ och struktur. Som blivande 

studie- och yrkesvägledare är det intressant för oss att se hur studie- och yrkesvägledare 

agerar inom detta komplexa område. Får de funktionen av dörrvakter, dörröppnare, 

förekommer cooling down och pushing up eller är det i själva verket något helt annat 

som präglar arbetet som studie- och yrkesvägledare inom Sfi?  

Ur såväl ett samhälls- som individperspektiv är det av största vikt att 

vägledningsarbetet är av god kvalitet. Kunskap om funktion för studie- och 

yrkesvägledning inom Sfi kan även vara till nytta för andra verksamheter där 

vägledning av personer som behöver komma in på arbetsmarknaden sker, exempelvis 

Arbetsförmedlingen och andra skolformer. 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att beskriva och analysera studie- och yrkesvägledares 

funktion i samband med elevers övergång från Sfi till andra studier och arbete. Vidare 

sätts vägledares arbete i relation till uppdraget för Sfi och vägledning som det beskrivs i 

Skolverkets Allmänna råd om studie och yrkevägledning. Studien är avgränsad så till 

vida att den endast utgår från studie- och yrkesvägledares egen uppfattning om sin 

funktion och sitt arbete. Forskningsfrågorna är följande:  

1. Hur arbetar studie- och yrkesvägledare med elevernas övergångar från Sfi till andra 

studier och arbete?  

2. Hur beskrivs deras funktion i arbetet? 

3. Vilka hinder och möjligheter ser vägledare med arbetet?  

4. Hur förhåller sig arbetet till uppdraget för Sfi i stort och till Skolverkets allmänna råd 

för studie- och yrkesvägledning? 

Bakgrund  
I bakgrunden redogörs för Sfi. Därefter följer en genomgång av 

arbetsmarknadssituationen för invandrare, idag och historiskt. Efter det följer ett stycke 

om vägledning inom Sfi. Slutligen redovisas forskning som är relevant för studien. Vi 

skriver både studie- och yrkesvägledare och vägledare i vår studie och invandrare eller 

elever om deras klienter.  

Sfi – organisation och mål  
Sfi är utbildning i svenska för personer från 16 år som invandrat till Sverige och 

saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen regleras i Skollagen 

kapitel 22, i Förordning om vuxenutbildning (SKOLFS 2011:1108) och i Förordning 

om kursplan för svenskundervisning för invandrare (SKOLFS 2012:13).  

2 § Målet för utbildning i svenska för invandrare är att vuxna invandrare 

ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla 

sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- 

och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten 

för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. 

(Skollagen Kapitel 22 SFS 2010:800) 
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Det framkommer att kunskaperna i svenska är ett medel för att bland annat nå ett 

mål om deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildningen ska utgå från individen och 

dess förutsättningar och målsättningar.  

Kommunerna är huvudmän för Sfi. Utbildningen kan läggas ut på entreprenad och 

utföras av andra aktörer efter upphandling. Kommunerna är ändå ytterst ansvariga. 

Ungefär 70 procent av de som är berättigade att delta i Sfi medverkar i undervisningen. 

Antalet deltagare i Sfi har ökat markant under de senaste åren och 2011 deltog 102 400 

personer i Sfi-undervisning. Av dessa var 58 procent kvinnor och 42 procent män. Sfi 

består av tre studievägar. Den första riktar sig i första hand till personer med begränsad 

studievana medan den tredje riktar sig till personer med studievana. 

Utbildningsbakgrunden hos eleverna varierar stort och 24 procent av eleverna deltog i 

läs- och skrivinlärning.  Varje studieväg består av två kurser. Betyg sätts efter varje 

kurs. Intentionen är att uppmuntra alla till att slutföra alla kurser. 2011 avbröt 23 

procent av deltagarna sina studier innan avklarad kurs på någon av nivåerna. (SKOLFS 

2012:13, Skolverket 2012, Kennerberg & Åslund 2010). Fler kvinnor än män får 

godkänt i sina studier och det är vanligare att män avbryter studierna pga. arbete eller 

praktik. En möjlig tolkning av statistiken är att arbete är ett närmare alternativ till Sfi-

studier för män än för kvinnor (Statskontoret 2009). 

I skollagen framkommer tydligt att Sfi är en skolform som ska nära samarbeta 

med Arbetsförmedlingen för att möjliggöra att undervisningen kombineras med mer 

yrkesinriktade aktiviteter.  

7 § Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att 

eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att 

utbildning i svenska för invandrare kan kombineras med andra aktiviteter 

som arbetslivsorientering, validering, praktik, eller annan utbildning. 

(Skollagen Kapitel 22 SFS 2010:800)   

Språkutbildningen ska därför idealiskt integreras med andra aktiviteter som tros 

kunna bidra till snabbare vägar till arbete.  

 Invandrare och deras position på arbetsmarknaden – segregering då 
och nu  

Sverige har varit ett mottagarland för invandring under närmare ett sekel. 

Invandringen har bestått av flyktingar, arbetskraftsinvandring och andra former av 

invandring. Segregationen på arbetsmarknaden har varit stor under hela perioden. 

Exempelvis har invandrares arbeten i stor utsträckning varit lågkvalificerade, slitsamma 

och förlagda på obekväma arbetstider. Det har även lett till att invandrare har högre 

arbetsrelaterad ohälsa än infödda svenskar. Statistik om sjukfrånvaro kopplat till 

medborgarskap visar att invandrare, i synnerhet invandrarkvinnor, har störst antal 

sjukdagar per år. Detta tolkas som att invandrare, särskilt kvinnor, fortfarande har 

mycket slitsamma arbeten (SOU:2006:60). 

På 80-talet tog Invandrarverket över ansvaret för integrationsarbetet från 

Arbetsmarknadsstyrelsen, (AMS). AMS hade som mål att få ut alla i jobb vilket de 

lyckade ganska bra med. Dock fick invandrare framförallt arbete inom industrin, trots 

lång utbildning. Att den första etableringen på arbetsmarknaden skedde fort efter 

ankomsten gjorde att många kunde söka sig vidare på arbetsmarknaden och få jobb som 

motsvarade utbildningen de haft med sig från hemlandet. Det förekom även att individer 

sökte sig vidare till utbildning utifrån sitt första arbete (Danielsson 2008). 

Arbetslösheten bland invandrare var låg ända fram till slutet av 80-talet. Hittills hade 

invandringen framförallt varit ett sätt för Sverige att tillgodose behovet av arbetskraft, 

men nu ändrades invandringen till att i huvudsak bestå av flyktingar från 
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utomeuropeiska länder (Fazlhashemi & Höglund 2005). Den ekonomiska krisen på 90-

talet ändrade invandrares ställning på arbetsmarknaden drastiskt och arbetslösheten slog 

hårdare mot dem än mot infödda svenskar. Orsakerna till det var bland annat 

minskningen av lågkvalificerade arbeten och diskriminering. Ytterligare en förklaring 

var många invandrares låga utbildningsnivå (Edin & Åslund 2001). 

Faktorer som påverkar invandrares ställning på arbetsmarknaden  
Det är oklart om det är strukturella, det vill säga en av samhället inbyggd och 

upprätthållen diskriminering, eller konjunkturella faktorer som haft och har störst 

påverkan på invandrares förutsättningar på arbetsmarknaden (Edin & Åslund 2001).  

Bristande språkkunskaper och avsaknad av nätverk är två faktorer som bidrar till 

invandrares svårigheter på arbetsmarknaden. Forskning visar även att det finns 

diskriminerande strukturer. Arbetsgivare associerar till exempel svenskklingande namn 

med högre arbetsförmåga jämfört med utländskt klingande namn. Personer med svenska 

namn har dubbelt så stor chans att bli kallade till en arbetsintervju jämfört med personer 

med utländskt klingande namn. Utseende påverkar också då adopterade med utländskt 

utseende i större utsträckning är arbetslösa än adopterade med svenskt utseende. 

Adopterade kan antas ha samma kontaktnät och språkkunskaper som infödda svenskar. 

Detta visar på att det finns en diskrimineringsproblematik som inte rör invandrares 

kunskaper och nätverk (Danielsson 2008). 

Det finns ett generellt samband mellan antal utbildningsår och framgång på 

arbetsmarknaden. Sambandet är starkast för lönenivån. Sysselsättningsgraden visar inte 

på ett lika starkt samband med antalet utbildningsår, men sannolikheten för personen att 

ha ett arbete ökar med utbildningsnivå. Avkastningen, det vill säga hur mycket personer 

tjänar i form av lägre arbetslöshet och högre lön per utbildningsår, skiljer sig mellan 

invandrare från olika delar av världen. Utomeuropeiska invandrare har sämre chanser 

till sysselsättning i förhållande till utbildningsnivå. Utomeuropeiska invandrare har 

också sämre inkomster än andra även om utbildning lönar sig även för den gruppen. Det 

sammantagna resultatet är att det blir viktigare med utbildning för invandrare än för 

personer födda i Sverige då det i någon mån kompenserar för deras sämre utgångsläge. 

Helt utländska utbildningar värderas emellertid lägre än utbildningar som helt eller 

delvis genomförts i Sverige (Rooth & Åslund 2006). 

Det finns ett positivt samband mellan språkkunskaper och sysselsättning. 

Skillnaden i sannolikhet att ha ett jobb är ca 10 procentenheter. Sambandet mellan 

språkkunskaper och lönenivå är likartat.  Slutsatsen är att utbildning och kunskaper i det 

svenska språket är av stor betydelse för den enskilde individens integrering på den 

svenska arbetsmarknaden. Det motsäger inte att det finns diskriminerande mekanismer 

inom det svenska arbetslivet, men individuella åtgärder och egenskaper har ändå effekt. 

En förhoppning är att denna kunskap kan leda till att fler individer blir motiverade till 

att lära sig mer svenska om de får veta att det ger avkastning även på andra områden 

(Rooth & Åslund 2006). Svensk arbetslivserfarenhet är en stark påverkansfaktor i 

möjligheten att få arbete. Den är i många fall mer värdefull än både svensk och utländsk 

utbildning (Danielsson 2008). 

En längre tid av passivitet har visat sig ha negativa effekter för människors 

möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att åtgärder, 

exempelvis utbildning och validering, sätts in så snabbt som möjligt efter ankomsten till 

Sverige. Det är också viktigt att insatserna har tydlig riktning mot arbetsmarknaden. 

Etableringslagen som infördes 2010 syftar till att ge bättre och snabbare insatser i syfte 

att förbättra etablering i det svenska samhället. Lagen omfattar de som kommit till 

Sverige som flyktingar, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa (SOU 2012:69). 
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Sammanfattningsvis visar studier att diskriminering, språksvårigheter, bristande 

utbildning, svårigheter med validering och avsaknaden av nätverk är faktorer som gör 

invandrares situation speciellt problematisk.  Samverkande strukturer orsakar större 

svårigheter för vissa invandrargrupper, medan andra finner att vägen till arbete är något 

mindre problematisk Språkkunskaper visar sig ha en påverkan på hur invandrare klarar 

sig på arbetsmarknaden och Sfi är en del i arbetet för att förbättra integrationen. 

Arbetsmarknadseffekter av Sfi  
Sfi har funnits i olika former sedan 1960-talet. Studier om dess effekter på 

arbetsmarknaden har dock saknats. Riksrevisionen drog slutsatsen att effekterna av 

verksamheten är okända och att någon utvärdering är svår att genomföra då tillförlitlig 

statistik saknas. (Riksrevisionen 2008).  

Efter det har det gjorts ett större försök till utvärdering Sfi och arbetsmarknaden 

(Kennerberg & Åslund 2010). Sfi är en frivillig utbildning och alla som invandrar till 

Sverige deltar naturligtvis inte. Därför finns möjligheten att studera skillnader mellan 

deltagare och icke-deltagare. Forskare har följt personer som invandrat mellan 1994 och 

2003 från invandringsåret och framåt, sammanlagt 150 000 personer. Resultatet är att 

det finns ett visst samband mellan Sfi-studier och arbetsmarknad. Sfi-elever har 

inledningsvis lägre sysselsättningsgrad, men efterhand utjämnas deltagandet på 

arbetsmarknaden. Efter tio år har Sfi-elever fem procentenheter högre 

sysselsättningsgrad och inkomsterna är jämförbara med icke-deltagares. Skillnaden bli 

större om gruppen delas upp i kvinnor och män, då kvinnor gynnas mer av att delta i 

Sfi. Likaså har deltagande i Sfi större effekt på lågutbildade än högutbildade. De som 

inte deltar i Sfi är i högre utsträckning högavlönade och innehar högkvalificerade 

arbeten även på lång sikt. Individer som efter att ha börjat Sfi inte slutför studierna har 

liknande ställning på arbetsmarknaden som personer som aldrig deltar. Det kan inte 

uteslutas att skillnaderna istället för att bero på Sfi beror på andra skillnader grupperna 

emellan. Därmed kvarstår problemet att det är svårt att utvärdera effekten av Sfi och att 

dess effekter på individers position på arbetsmarknaden förblir osäker. 

Studie- och yrkesvägledning generellt och inom Sfi  
Historiskt sett har individens egna intressen tagit allt större plats inom studie- och 

yrkesvägledning inom utbildningsväsendet, medan vägledning inom 

arbetsmarknadsinstitutioner präglats av ett större fokus på arbetsmarknaden. Idealet är 

att individen genom personlig vägledning ska få stöd i sin utveckling och i sin förmåga 

att fatta välgrundade beslut och navigera genom livet. Generellt sett kan samtal inom 

studie- och yrkesvägledning kategoriseras i tre undergrupper: dörrvaktssamtal, 

informationssamtal och mer terapeutiska samtal. Dörrvaktssamtal är samtal där 

vägledaren för fram att elevens val är svåruppnåeligt och att målet bör revideras. 

Informationssamtal har fokus på information och överföring av information. 

Terapeutiska samtal är när vägledningen närmar sig kuratorsrollen och individens liv 

och utveckling i stort kommer in i samtalet. Sedan förekommer det att ett och samma 

samtal innehåller flera olika typer av samtalsformer (Lindh 1997).  

Det nämns väldigt lite om studie- och yrkesvägledning i förordningstexter om Sfi. 

Vägledningen inom Sfi regleras i förordningen för vuxenutbildningen.  

16 § Rektorn ansvarar för att en individuell studieplan upprättas för varje 

elev. Den individuella studieplanen ska utarbetas i samverkan med eleven. 

Eleven ska i samband med utarbetandet erbjudas studie- och 

yrkesvägledning. I vägledningen ska det ingå information om möjligheter 

till fortsatta studier, arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov samt 
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studieekonomiska förutsättningar. Planen ska upprättas i nära anslutning 

till antagningen och ska vid behov revideras. (SKOLFS 2011:1108) 

Detta är enda gången som studie- och yrkesvägledning nämns i lagtexterna om 

Sfi. Det är fokus på kartläggningen som ska ske vid antagningen till Sfi och att eleven i 

anslutning till det ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. Innan denna förordning 

fanns det inget uttryckligt krav på studie- och yrkesvägledning inom Sfi. Sedan har det i 

praktiken förekommit studie- och yrkesvägledning inom en hel del Sfi-verksamhet även 

innan det. Någon officiell statistik för antalet studie- och yrkesvägledare inom Sfi och 

hur många elever de ansvarar för finns dock inte (SOU 2013:20).  

Studie- och yrkesvägledning för invandrare har förekommit under flera decennier. 

En äldre skrift författad av en vägledare inom flyktingmottagandet i Hudiksvalls 

kommun på tidigt 90-tal ger en känsla för hur området har sett ut tidigare. Där fanns ett 

program för samarbete mellan språkundervisning och arbetsmarknad. Det påpekas att 

det inte ska vara någon skillnad i innehåll i vägledningen beroende på om det är 

svenskar eller invandrare som vägleds, utan att det är formen för vägledningen som ska 

anpassas (Ullén 1992).  Mycket av tankarna i skriften känns förhållandevis aktuella än 

idag. Speciella satsningar för att integrera arbetslivsfrågan i språkundervisningen och 

arbete för att hitta bra metoder för studie- och yrkesvägledningen för elevgruppen är 

frågor som diskuteras ännu idag. 

Som tidigare nämnts är det mycket lite specificerat om studie- och 

yrkesvägledning i lagtexterna och därför följer här ett stycke som tar sitt avstamp i 

Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesvägledning (Skolverket 2009). 

Allmänna råd är skrivelser från Skolverket med rekommendationer för hur författningar 

ska tillämpas. Där ges följande beskrivning:  

Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och 

formulera sina intressen och möjligheter och därigenom komma fram till 

individuella och välgrundade val beträffande studie- och yrkesvägar. 

Utifrån sina behov behöver eleverna information om studie- och yrkesvägar 

för att göra väl underbyggda val. Studie- och yrkesvägledaren har en 

central roll i studie- och yrkesorienteringen och är en person som har 

utbildning och specialistkunskaper inom området. (Skolverket 2009 s. 7) 

Stöd, information och specialistkunskaper är eftersträvansvärda delar i funktionen 

som studie- och yrkesvägledare. För att kunna fatta beslut behövs kunskap om såväl sig 

själv som om möjliga alternativ och hur individen kan agera för att uppnå sina mål. 

Detta arbete är centralt inom Sfi då eleverna där i många fall kan antas behöva kunskap 

om hur utbildningsväsende och arbetsliv är utformat i Sverige och hur de själva kan 

hitta en framgångsrik väg genom utbildningsväsendet och till arbetsmarknaden (SOU 

2013:20).  

Genom information, undervisning och vägledning kan skolan arbeta med att 

vidga elevens perspektiv för att kunna upptäcka andra yrkesområden än 

dem som de genom sin bakgrund redan känner till. (Skolverket 2009 s. 15) 

Det framgår då att studie- och yrkesvägledning sker i olika delar av skolans 

verksamhet och att såväl informationsinsatser, undervisning och vägledning är viktiga 

delar. Studie- och yrkesvägledning bedöms vara en förändringskraft som kan verka 

kompensatoriskt och öppna upp möjligheter för eleven. 

Arbetet med studie- och yrkesorientering ska enligt läroplanerna bidra till 

att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som 

grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund. (Skolverket 2009 s. 14) 
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Inom Sfi blir alla dessa perspektiv aktuella då elevernas bakgrund finns med dem i 

undervisningen. För att det här idealet ska kunna bli verklighet krävs det en stor 

medvetenhet hos vägledarna om dessa aspekter av klientens bakgrund (Chen 2008). 

Det är inte enbart studie- och yrkesvägledare som arbetar med studie- och 

yrkesvägledning. Det bör vara hela skolans ansvar och rektor ska organisera arbetet och 

fördela ansvaret genom att: 

- ge riktlinjer och förutsättningar för att studie- och yrkesorienteringen blir 

ett uppdrag för hela skolan, där rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare 

samt skolans övriga personal tillsammans ger eleven goda förutsättningar 

för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval, 

- tydliggöra hur ansvaret för studie- och yrkesorienteringen är fördelat och 

hur lärare, studie- och yrkesvägledare och övrig personal arbetar med och 

samarbetar kring studie- och yrkesorienteringen (Skolverket 2009 s. 8) 

Samarbete är centralt inom studie- och yrkesvägledning och inom Sfi finns 

förutom det interna samarbetet inom skolan även kontakter med Arbetsförmedlingen 

och andra myndigheter. Organisationen av studie- och yrkesvägledning och hur ansvaret 

fördelas kan påverka vilken funktion som just studie- och yrkesvägledare får inom 

utbildningen.  

I en kvalitetsgranskning framkommer att Sfi-verksamheten bör ha en större 

individfokus och att samverkan mellan Sfi och andra aktörer behöver stärkas. Där ingår 

studie- och yrkesvägledningen som en nämnd del. Elevens inflytande över sin situation 

är beroende av att informationen som presenteras görs tillgänglig för eleverna genom 

exempelvis tolk eller skriftlig information på andra språk än svenska. I granskningen 

kritiseras vissa kommuner för att inte erbjuda någon studie- och yrkesvägledning inom 

Sfi utan först när personen är klar med utbildningen. Bland de kommuner som erbjuder 

studie- och yrkesvägledning är den i regel enbart riktad mot vidare studier 

(Skolinspektionen 2010). Studie- och yrkesvägledare anses ha en begränsad roll inom 

Sfi och främst ha en funktion i övergångar till vidare studier. Bristen på adekvat 

information är tydlig och studie- och yrkesvägledning blir en marginaliserad del av Sfi 

med begränsad effekt för eleverna. 

I april 2013 lades utredningen Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 

fram (SOU 2013: 20), den omfattar Sfi och innehåller bland annat ett större avsnitt om 

studie- och yrkesvägledning. Utredningen lägger fram ett antal förslag till förändringar 

av studie- och yrkesvägledningen. Det är bland annat förtydligad skyldighet för 

kommunerna att erbjuda studie- och yrkesvägledning inom Sfi. Att vägledning aktivt 

ska erbjudas eleverna såväl innan de börjar studera som under studierna och inför 

avslut, självklart under frivilliga former. Behovet av tolk bör uppmärksammas för att 

undvika att eleverna missar väsentlig information. Samarbetet mellan olika insatser bör 

utvecklas. Det finns bristande samordning mellan olika etableringsinsatser, 

handlingsplaner från Arbetsförmedlingen och individuella studieplaner inom Sfi 

upprättas ofta utan kommunikation mellan verksamheterna Samordningsarbete är av 

största vikt.  

Möjliga funktioner för studie- och yrkesvägledare – teoretiska 
utgångspunkter och tidigare forskning  

Vi anser att begreppsparen cooling-down och pushing- up, liksom dörröppnare 

och dörrvakt kan bidra med förståelse för funktionen för vägledning inom Sfi. 

Begreppen bildar en utgångpunkt för studien och är perspektiv som vi förhåller vårt 

resultat till i analys och diskussion.   
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Utbildningsväsendet är en plats där normer och föreställningar gällande klass, kön 

och etnicitet reproduceras. I vägledningssituationen finns en maktobalans mellan 

vägledare och klient som i vissa fall gör att studie- och yrkesvägledare får rollen som 

dörrvakt. Begreppet dörrvakt innebär att studie- och yrkesvägledare blir ett hinder i 

vägen och sänker elevers framtidsdrömmar. Detta sker genom att vägledaren, ibland 

medvetet men oftast omedvetet, styr in eleven på en annan bana än den eleven 

ursprungligen tänkt sig. Vägledaren har makten att föreslå och utelämna olika alternativ. 

Det gör att studie- och yrkesvägledare kan förminska en klients möjligheter att ta del av 

samhällets resurser (Sawyer 2006). I litteraturen förekommer såväl ordet grindvakt som 

dörrvakt som begrepp för samma fenomen, vi har valt att skriva dörrvakt i arbetet. 

Studie- och yrkesvägledning har som utgångspunkt att främja individens 

utveckling och stötta den i sitt fria val. Samtidigt finns den samhälleliga strukturen som 

styr individer och skapar förutsättningar som individen förhåller sig till. I brytpunkten 

där emellan kan studie- och yrkesvägledning enligt vissa synsätt inneha en dubbel roll 

där vägledaren både har en servicefunktion och är ett medel för samhällelig 

maktutövning (Olsson & Therborn 1991). Servicefunktionen är bland annat att 

tillhandahålla information och hantera ansökningar. Maktutövningen kan bland annat 

ske genom att studie- och yrkesvägledaren får rollen som dörrvakt och utövar en 

cooling down-effekt mot elevernas drömmar. Å andra sidan kan makten också ta sig det 

motsatta uttrycket och att studie- och yrkesvägledaren då snarare blir dörröppnare och 

verkar för pushing up gentemot eleverna. Intersektionalitet, det vill säga 

normsamverkan, är ett viktigt begrepp i sammanhanget. Hittills har forskningen främst 

studerat dörrvaktsrollen i relation till klientens kön, men även uppfattningar och 

föreställningar om etnicitet och klass antas vara faktorer som påverkar dörrvakternas 

förhållningssätt. Strukturell diskriminering kan göra att enskilda individer riskerar att 

utsättas för en form av dubbel dörrvakt när de bryter mot normer (Sawyer 2006). 

Svensk forskning om studie- och yrkesvägledning har varit av liten omfattning. 

Studier med ett etnicitetsperspektiv har varit mycket få (Lundahl 2010). Sawyer (2006) 

har i en studie av studie- och yrkesvägledares arbete med elevers övergångar från 

grundskola till gymnasium tittat på hur vägledarnas föreställningar om etnicitet påverkar 

deras arbete med eleverna och i förlängningen elevernas gymnasieval. Studien skedde 

genom intervjuer med studie- och yrkesvägledare och observationer av samtal. Tre 

teman var i centrum för intervjuerna: studie- och yrkesvägledarnas arbete i övergången 

från grundskola till gymnasium, elevernas tankar inför valet och etniska mönster som 

observerades av studie- och yrkesvägledarna. Slutsatsen av studien var att studie- och 

yrkesvägledare ofta fungerar som dörrvakter för elever med invandrarbakgrund och att 

vägledningen blir exempel på cooling down i vissa sammanhang. Betygen blir en tydlig 

sorteringsmekanism som många av studie- och yrkesvägledarna ser som självklar och 

inget som de ifrågasätter. Betyg och mer informella bedömningar som studie- och 

yrkesvägledaren gör av eleven påverkas av kön, klass och etnicitet. Detta bildar grunden 

för det vägledaren sedan för fram som realistiska alternativ för eleven. 

Vi har inte sett några fullgoda översättningar av begreppen cooling down och 

pushing upp och har därför valt att använda oss av dem engelska begreppen. Begreppet 

cooling down förekommer som en effekt av strukturell diskriminering. Begreppet 

innebär att exempelvis en vägledare dämpar en klients ambitioner utifrån tanken att 

klienten saknar resurser och kapacitet för att kunna genomföra planerna. Lågpresterande 

elever och flickor tenderar att utsättas för cooling down. Motsatsen är pushing up som 

innebär att en institutionell aktör utvidgar och uppmuntrar en individs ambitioner och 

ser tillgångar och resurser baserat på individens klasstillhörighet, kön och etnicitet. 

Effekten av cooling down blir att elevens möjligheter begränsas medan pushing up leder 
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till att möjligheterna utvidgas (Sawyer 2006). Inom skolväsendet riskerar personer med 

utländsk bakgrund att utsättas för cooling down i större utsträckning än svenskfödda 

personer (Lidström 2009).  

Studie- och yrkesvägledare kan också vara de som bryter ned hinder på vägen mot 

integration för invandrade personer med yrkesutbildning. Chen & Novak (2013) anser 

att för att kunna göra det krävs medvetenhet om multikulturella vägledningsprinciper, 

om sin egen utgångspunkt och om sina fördomar. Detta krävs för att studie- och 

yrkesvägledare inte omedvetet ska skapa hinder för sina klienter. Det är också viktigt att 

studie- och yrkesvägledare noga tar in omgivande faktorer då dessa har stor 

påverkanskraft. Det vägledare sedan kan göra för att hjälpa sina klienter är att arbeta 

med deras självuppfattning och skapa empowerment genom att ge dem ingångar till det 

nya hemlandet. Samt att förbereda klienterna på innovativa sätt, förhandla å deras 

vägnar och hjälpa dem att anpassa sig till det nya hemlandets kultur. Det är viktigt att 

vägledare som jobbar med denna klientgrupp alltid har ett öppet sinne i processen och 

att de ser varje person som en individ med sin egen unika bakgrund och unika 

förutsättningar och förhoppningar. Studie- och yrkesvägledare som själva invandrat kan 

ha god möjlighet att kunna sätta sig in i processen som deras klienter befinner sig i. 

Även om inte alla som läser Sfi har en yrkesutbildning med sig sedan tidigare finns det 

ändå likheter med den situation som skissas upp i studien då studie- och yrkesvägledare 

inom Sfi arbetar inom ett liknande fält. 

Det finns annan forskning som knyter an till tjänstemäns funktion i förhållande till 

invandrade klienter. Dessa studier är genomförda på andra yrkesgrupper än studie- och 

yrkesvägledare, exempelvis arbetsförmedlare och socialtjänstemän (Hertzberg 2003, 

Trondman & Bunar 2001, Kamali 2002). Även dessa yrkegrupper kan få en funktion 

som såväl dörröppnare och dörrvakt. Inom ramen för en studie av yrkesvägledning inom 

Arbetsförmedlingens arbete med unga arbetslösa invandrare framkommer att funktionen 

oftare blir som dörrvakt än som dörröppnare. I verksamheten ser tjänstemännen mer 

begränsningar och hinder för individen än att de lyfter deras möjligheter (Trondman & 

Bunar 2001). 

Metod  
Studien är till sin utgångspunkt kvalitativ. Utifrån syfte och frågeställningar 

gjorde vi bedömningen att undersökningen var kvalitativ till sin karaktär. Beslutet 

fattade vi utifrån att det var nödvändigt för att kunna nå djupare förståelse om vad 

vägledare har för funktion inom Sfi. Forskningsfrågorna hänger nära samman med 

metodvalet. I kvalitativ metod utgår forskaren från de personer som ingår i studien och 

deras berättelser om sin tillvaro och sina handlingar (Sjöberg&Wästerfors 2008). Ett 

kvalitativt angreppssätt kan vara fruktbart när forskaren närmar sig ett tidigare relativt 

outforskat område, något som sker i denna studie. I undersökningen inspirerades vi av 

Sawyers (2006) forskning, en studie som tagits upp i bakgrundsavsnittet. Hennes 

forskning handlar om studie- och yrkesvägledares roll i övergången från grundskola till 

gymnasium och har ett etnicitetsperspektiv. Resultatet var att studie- och yrkesvägledare 

där ofta fungerar som dörrvakter. Vi tyckte att det vore belysande att göra en liknande 

undersökning i en annan utbildningskontext för att se hur vägledare inom Sfi förhåller 

sig till sitt uppdrag och sina elever. Det blev därmed en form av teoriprövande ansats 

där teorin om dörrvakt respektive dörröppnare applicerades på ett nytt område.  
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Datainsamlingsmetod  
Huvudfokus för studien var studie- och yrkesvägledares egna beskrivningar och 

uppfattningar om sitt arbete och funktion inom Sfi, kvalitativa intervjuer blev därför 

metodvalet. Kvalitativa intervjuer ger möjlighet att gå in i respondenternas livsvärld och 

öppet resonera kring deras arbete och vilka hinder och möjligheter de ser med sitt 

arbete. För att få denna kunskap fanns inga rimliga alternativ till intervjuer. Intervjuer 

ger utrymme för oväntade svar på ett annat sätt än enkäter och möjligheten till 

uppföljning av frågor är god. Det finns fem användningsområden för intervjuer: 

outforskat fält, undersöka hur människor uppfattar sin värld, utveckla teorier eller 

begrepp, teoriprövning och komplement till annan forskning (Esaiasson 2012). Denna 

studie rör främst två av områdena. Vi gav oss in på ett relativt nytt fält och vi ville där 

pröva hur en teori från en tidigare studie passar in på detta forskningsområde. 

Inför intervjuerna gjorde vi en intervjuguide (se bilaga 1), den innehöll ett mindre 

antal bakgrundsfrågor om vägledaren och verksamheten och en större del frågor knutna 

till studiens frågeställningar. Det var relativt öppna frågeområden som möjliggjorde stor 

frihet för respondenten. En öppen forskningsdesign är att föredra då vi i en mer 

detaljkontrollerad studie riskerar att missa aspekter på grund av att de inte fanns med i 

mallen. Öppen design ska inte blandas ihop med att inte ha tänkt igenom designen, det 

är alltid viktigt att noga tänka igenom forskningsområdet innan materialet samlas in 

(Sjöberg&Wästerfors 2008). Intervjufrågorna var inte de samma som 

forskningsfrågorna, men täckte in dessa. Vårt förhållningssätt var att forskningsfrågorna 

inte ställdes till respondenterna utan till det empiriska materialet. Utmärkande för den 

kvalitativa intervjun är även att enkla frågor får innehållsrika svar (Trost 2010). 

Intervjuer kan ha olika grad av standardisering, det vill säga huruvida frågorna 

och situationen är den samma för alla intervjuade. I detta fall var graden av 

standardisering ganska låg då vi i intervjuerna valde att följa intervjupersonen snarare 

än att driva på intervjun efter en hårt hållen planering. De yttre förutsättningarna för 

intervjuerna skiljde sig också åt. Ett annat begrepp som nämns i intervjusammanhang är 

strukturering och de skilda betydelser det kan ha. Fasta svarsalternativ är en form av 

struktur och det fanns inte i den här studien. Däremot hade undersökningen struktur i 

den att intervjuerna handlade om ett bestämt ämne, det var inte ett förutsättningslöst 

möte om vad som helst utan våra teman stod klara för intervjun. Studien var därför i sin 

helhet strukturerad medan den i sin svarsform var ostrukturerad. Därmed passade den 

bra in i en vanlig form av kvalitativa intervjuer som nämns av Trost (2010), hög grad av 

strukturering och låg grad av standardisering. Frågarna är öppna, men begränsas av att 

de rör sig inom ett avgränsat intresseområde. 

Urval  
Studiens population bestod av utbildade studie- och yrkesvägledare som även 

verkade i den professionen inom Sfi. Utifrån listor över de Sfi-anordnare som fanns på 

rimligt avstånd från respektive students bostadsort kontaktades sedan potentiella 

respondenter. Listorna sammanställde vi utifrån information om Sfi- anordnare på 

kommunernas hemsidor. Kontakten skedde främst via telefon och i några fall via e-post. 

Det framgick att det på en ort fanns två olika sorters vägledare. Dels vägledare som 

inom vuxenutbildningen ansvarar för antagning till Sfi, dels vägledare som arbetar med 

eleverna inom Sfi. I studien var det de senare som var av intresse och enbart vägledare i 

den typen av verksamhet kontaktades därför. Under det inledande telefonsamtalet eller 

via e-post informerades respondenterna om syftet med studien och konfidentialitet, de 

tillfrågades även om de godkände att intervjun spelades in. Tid och plats bokades, alla 
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respondenter ville träffas på sin arbetsplats och under arbetstid. Efter samtalet fick 

respondenterna ett meddelande via e-post med kontaktuppgifter till intervjuaren.  

Storleken på urvalet är svårt att bestämma på förhand vid kvalitativa studier (Trost 

2010). Utgångpunkten var  att genomföra sammanlagt ett tiotal intervjuer, ett antal som 

vi trodde kunde ge oss en tillfredsställande bredd på typerna av svar och därmed kunna 

täcka forskningsområdet på ett tillfredsställande sätt. Sammanlagt kontaktade vi ca 

tjugo studie- och yrkesvägledare och fick slutgiltigt positivt besked av tio vägledare. 

 Intervjuerna gjordes i sju kommuner. 

Genomförande  
Innan de egentliga intervjuerna påbörjades gjordes en mindre pilotintervju med 

syfte att testa frågeguiden för att se hur den fungerade. Efteråt förtydligades och 

utvecklades en del frågor. Det är när vi möter fältet som den verkliga forskningen tar sin 

början och i det mötet uppstår ofta nya frågor och forskningsfrågorna kan behöva 

anpassas och specificeras (Sjöberg&Wästerfors 2008).  Under intervjuperioden 

kommunicerade vi sedan tätt om hur det gick och vilka tankar som väckts och om vi 

behövde tänka på något särskilt inför fortsättningen och om studiens syfte och 

frågeställningar behövde revideras.  

Intervjuarna följde respondenternas väg genom intervjun samtidigt som vi i någon 

mening styrde in det på de områden som låg i studiens fokus. Frågorna försökte vi ställa 

med stor tydlighet. Vänlighet var ett ledord för genomförandet och vi hade en känslighet 

för att verkligen höra det respondenterna sa och inte enbart lyssna efter det som passade 

in i vår förförståelse. Vi var öppna för respondenterna och eventuella aspekter som de 

förde in i intervjun. Samtalsverktyg såsom sammanfattningar och specificerande frågor 

kom till användning för att ge förvissning om att intervjupersonen verkligen menade det 

vi hört (Kvale & Steinmann 2009). 

Bearbetning av data och analys 
Det finns olika sätt att dokumentera intervjuer där anteckningar och 

ljudupptagningar är vanliga alternativ (Trost 2010). Då studien gjordes av två personer 

bedömde vi att inspelningar och efterföljande utskrifter var det mest rimliga 

tillvägagångssättet för att garantera att båda skulle kunna ta del av alla intervjuer. 

Intervjuerna spelades in med respondenternas tillåtelse. I anslutning till varje intervju 

gjordes anteckningar om det hände något viktigt under intervjun som inte framgick av 

inspelningen, exempelvis stämning, kroppsspråk, intervjuplats eller annat som var av 

intresse ur forskningssynpunkt och som bidrog till förståelsen av materialet. 

Intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet, under transkriberingen påbörjades 

analysarbetet. 

Idealet för transkriberingen av intervjuerna var att göra transkriberingen i nära 

anslutning till intervjun. Intervjuer och transkriberingar skedde under en period om ca 

tre veckor. Transkriberingen skedde ordagrant, dock nedtecknades inte alla små 

upprepningar och enbart längre pauser och liknande antecknades i transkriberingar. 

Slutligen blev det ca elva timmar inspelat material och i utskriven form blev det cirka 

130 sidor text. 

Analys kan ske vid olika tidpunkter i undersökningen, såväl under intervjuer som 

under transkribering och i analysarbetet efteråt (Trost 2010). Redan under intervjuerna 

dök intressanta tankar upp och analysarbetet fortsatte under utskriften av intervjuerna 

för att sedan nå en mer systematiserad form i det formella analysarbetet. Det var viktigt 

att det här fick ta lite tid då distans till materialet gav viktiga tanketillskott. Utifrån dem 

utskrivna intervjuerna skedde en innehållsanalys. Analysen gjordes först av var och en 

av oss separat, för att vi inte skulle prägla varandras tolkningar och ge möjlighet till 
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alternativa tolkningar. Under den slutgiltiga analysen var det sedan extra viktigt med 

kommunikation för att nå en fram till en gemensam förståelse av materialet och få fram 

maximalt med resultat. Tolkningen av materialet skedde utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna för studien.  

Till att börja med färgmarkerade vi dokumenten utifrån frågeställningarna. 

Stycken av intervjuerna hörde till mer än en frågeställning och blev då flerfärgade. Det 

är en form av kategorisering av materialet. I samband med färgkodningen fördes 

spontana kommentarer och analysidéer in i ett kommentarsfält i utskrifterna. Särskilt 

uppmärksammades teman och det som stack ut i texten såsom undantag och 

anmärkningsvärda intervjuavsnitt. Meningskodning innebar att vi identifierar textavsnitt 

genom att tilldela dem ett eller flera nyckelord, det blir ett sätt att kunna överblicka 

textmassan.  

I ett andra steg använde vi oss av meningskoncentrering och meningstolkning. Det 

innebar att vi drog ihop längre uttalanden till kortare formuleringar. I 

meningstolkningen gick vi vidare från det som faktiskt sagts och tillförde vår tolkning. 

Det når djupare och blir mer kritiskt än ren meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann 

2009). Denna del av arbetet skedde i en fyradelad analysmatris där varje 

frågeställningsfärg fick en egen matris (se bilaga 2 för exempel på hur matrisen 

användes). I anslutning till matrisen fanns utrymme att skriva ned tankar för resultat, 

analys och diskussion tillhörande respektive frågeställning. Vissa intervjuavsnitt fördes 

in i flera matriser då de hörde till olika frågeställningar. 

Den teoretiska bakgrunden fanns hela tiden med i analysarbetet och sattes i 

förhållande till materialet. Begrepp som användes under analysen var bland annat 

dörröppnare, dörrvakt, cooling down, pushing up, samverkan/samarbete, individ, 

information arbetsmarknad och språk. Bakgrunden och förförståelsen var viktiga delar i 

hela processen, men vi försökte också stå fria från den och låta materialet ljuda för sig 

själv och kunna överraska oss. För att skapa förtrogenhet med materialet gick vi igenom 

utskrifterna ett flertal gånger och avsnitt lyssnades igenom igen. Kreativitet och 

nyfikenhet är en viktig del av all forskning (Trost 2010).  Det hade vi som utgångspunkt 

för vårt arbete  

Tillförlitlighet 
Samspelet och interaktionen mellan forskare och respondent är en viktig del av 

kvalitativa intervjuer och kunskapen framträder genom en relation mellan informant och 

intervjuare (Kvale & Brinkmann 2009). Vi fick med oss kunskap från intervjuerna och 

vi tror att respondenterna fick med sig känslan av att ha fått en stunds reflektion kring 

sin yrkesroll och kanske även tillfredsställelse av att ha bidragit till undersökningen. Det 

finns inget i materialet som tyder på att respondenterna inte gett uppriktiga svar under 

intervjuerna och de gjorde vad de kunde för att ge god insyn i sitt arbete och dess 

funktion. Det var även ett flertal som lyfte såväl negativa som positiva aspekter med sitt 

arbete. Tillförlitligheten i materialet bedömer vi därför som tillfredsställande.  

De kunskaper i samtalsmetodik som vi fått genom vår utbildning till studie- och 

yrkesvägledare var mycket värdefulla under genomförandet av intervjuerna. 

Intervjuerna gav generellt ett stort utrymme åt respondenterna medan intervjuarna 

ställde kortare frågor, lyssnade och sammanfattade. Vi är vana vid att vara frågeställare, 

att lyssna till svar och att leda ett samtal för att kunna få ut maximalt med information 

för att själv förstå situationen. Det bidrog till att intervjuerna blev av hög kvalitet och att 

vi inte i onödan styrde respondenterna.  

Urvalet var förhållandevis litet, tio studie- och yrkesvägledare. Det är möjligt att 

resultatet hade kunnat bli ett annat om fler intervjuer genomförts och att ett större urval 
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hade gett ett rikare material att analysera. Materialet uppvisar ändå en bredd och det är 

olika berättelser som träder fram i intervjuerna. I urvalet ryms det en variation inom 

flera variabler, exempelvis kommun, storlek på skola och anordnare. Ett större antal 

intervjuer hade också resulterat i en mer omfattande textmassa att analysera och det kan 

ha varit svårt att rymma det inom ramen för arbetet.  

Analysarbetet gjorde vi inledningsvis var för sig, detta för att få med maximalt 

med reflektioner och slutsatser. De båda analyserna fördes efter det samman i en analys 

som slutfördes gemensamt. Tillförlitligheten i analys och resultatpresentation är därför 

god. Stegen i analysarbetet beskrivs i arbetet och leder till att processen är 

förhållandevis genomskinlig och ska gå att följa för andra än för oss som gjort analysen.  

Etiska principer 
Planeringen och genomförandet av studien skedde hela tiden i förhållande till 

etiska principer för god forskning (Kvale & Brinkmann 2009). De principer som främst 

var aktuella var följande: forskarnas förhållningssätt, samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser av deltagandet för respondenterna, forskarens roll och påverkan, 

eventuella goda effekter och information innan undersökningen.   

Det kunde vara känsligt om någon respondent uppfattade intervjun som 

ifrågasättande och upplevde en kritik av yrkesrollen. Formuleringarna var därför 

genomtänkta för att inte väcka känslan att vi var ute efter att hitta fel. Intresset för 

studien var överhuvudtaget inte att ifrågasätta enskilda studie- och yrkesvägledares 

arbete, utan det var mer generella aspekter som var i fokus. Det har inte kommit till vår 

kännedom att någon respondent drabbats av negativa konsekvenser till följd av sitt 

deltagande. I efterhand upplevde vi det som att merparten av respondenterna varit nöjda 

med intervjuerna och flera uttryckte att de var glada att de deltagit. Den skrivna 

slutrapporten ska förhoppningsvis inte heller den innebära några negativa konsekvenser 

för respondenterna.   

Det var viktigt att personen själv ville delta i studien och att personen fått syftet 

med studien för att kunna bedöma sitt intresse av att delta på ett självständigt vis. 

Frågan om att delta ställdes därför direkt till respondenterna och inte via vägledarnas 

chefer. Respondenterna samtyckte frivilligt till att medverka. I början av intervjuerna 

fick de även veta att deras deltagande var helt frivilligt och att de kunde avböja att svara 

på frågor.  

Anonymitet blev omöjligt att uppnå för våra respondenter. Deras identiteter 

kommer att vara kända för oss, däremot anonymiserades alla svar i rapporten. 

Respondenterna lovades därför konfidentialitet. De upplystes om att vi kommer att föra 

vidare det som enskilda personer sagt men utan att avslöja deras identiteter. Detta ligger 

i linje med vad metodlitteratur på området rekommenderar (Trost 2010, Kvale & 

Brinkmann 2009). Då det sammanlagda antalet studie- och yrkesvägledare som arbetar 

inom Sfi är relativt litet var det till viss del en utmaning att ändå garantera 

konfidentialitet. Det blev extra noga att vi var försiktiga med formuleringar i rapporten 

för att inte enskilda respondenter skulle kunna identifieras av andra.  

Respondenterna fick alla en kort syftesbeskrivning när de tillfrågades om att delta. 

Innan varje intervju berättade vi lite mer utförlig om syftet för att respondenterna skulle 

ha en grundläggande föreställning om detta. Vi försökte göra avvägandet kring vad som 

är rimligt mycket information för att inte lämna över alla våra forskningsfrågor och 

påverka undersökningens riktning alltför tydligt.  

Inför intervjuerna skedde ett tätt utbyte av tankar och information för att de skulle 

kunna genomföras på liknande sätt. Detta för att garantera att vi skulle få med oss svar 

som gick att sammanföra i resultat och analys på ett meningsfullt sätt. 
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Studiens resultat  
Resultatet presenteras separat för varje forskningsfråga. Det är ett bearbetat 

material som presenteras i resultatet och citat används för att belysa centrala aspekter i 

resultatet. Citaten är omskrivna till skriftspråk med bibehållet meningsinnehåll, dels för 

att underlätta förståelsen för läsaren och dels för att det inte ska se ut som att 

respondenterna inte kan formulera sig. Tal- och skriftspråk skiljer sig mycket åt och 

talspråket behöver bearbetas för att kunna presenteras på ett fullgott sätt i skrift.  

Ett varierat arbete med individen i fokus  
Alla respondenter beskrev att mycket av deras arbete kring övergångar handlar om 

information. Samtliga har gruppinformationer om vägar vidare. Den vanligaste 

informationen rör kurser inom vuxenutbildningen och även utbildningssystemet 

generellt. 

Så då ser de att nu är tio tjugo stycken som inte har så långt kvar på Sfi och 

då går vi in och har en information. Hur fungerar det svenska skolsystemet, 

vilka vägar kan ni ta? Sen bokar de enskilda samtal. Det funkar väldigt bra. 

Intervju 5 

Rutinerna kring om, hur och när elev och vägledare möts för samtal ser olika ut i 

verksamheterna. Eleverna kan boka samtal på eget initiativ eller komma på drop-in om 

det erbjuds. Någon respondent nämnde även att den tar emot frågor från eleverna via e-

post. Vissa vägledare kallar alla elever till samtal eller är med vid antagning och 

studieplanering. De första samtalen syftar ofta till att kartlägga elevens tidigare 

utbildning och yrkeserfarenhet. Det ingår även att sätta upp mål för studierna och tiden 

efter Sfi.  

Ja, jag resonerar kring det, vad är det du har och vart vill du då, vad har du 

med dig och vart vill du gå, vad finns det för vägar? Intervju 4 

Utifrån kartläggningen fortsätter processen med vad eleven vill vidare till genom 

att informera, vidga perspektiv, prata om arbetsmarknad och undersöka möjliga vägar 

vidare.  Några av respondenterna har gruppvägledning kring att hitta mål och 

framtidstankar. En majoritet av respondenterna beskrev sitt arbete i termer av 

uppmuntran, motivation och empowerment.  

Flera av respondenterna lyfte samarbetet med lärarna som mycket viktigt. Det 

gällde i kommunikationen om eleverna och deras behov, men även för att integrera 

studie- och yrkesvägledning och arbetsliv i undervisningen. Flera av respondenterna 

arbetar nära etableringslotsar, praktikcoacher och Arbetsförmedling.  

För elever med utländska betyg har vägledare en vanlig uppgift med att undersöka 

möjligheter att tillgodoräkna utbildning. Andra förekommande arbetsuppgifter är 

exempelvis att hjälpa till med ansökningar, att informera om studieekonomi, att 

organisera och delta vid temadagar och att hjälpa till vid cv-skrivning. En respondent 

angav att den varit referens åt elever när de söker arbete.  

Det finns en stark tendens att det främst är information och samtal kring studier 

som sker inom studie- och yrkesvägledningen. Några av respondenterna lyfte in ett 

tydligare arbetslivsperspektiv i samtalen. 

Jag har ju själv varit arbetsgivare, har haft eget företag, och anställt 

människor, jag har ju mycket erfarenheter och det tar jag tillvara. Intervju 5 

Med utgångspunkt i egna erfarenheter lyftes där kunskaper om arbetsmarknad in i 

studie- och yrkesvägledningen. En av respondenterna påpekade just att det är viktigt att 

inte glömma bort arbetslivsperspektivet. 
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Så att det inte bara blir att man kanske glömmer som studievägledare att 

man också är yrkesvägledare, man får inte glömma 

arbetsmarknadsperspektivet fast man jobbar på utbildningssidan. Intervju 2 

Några av respondenterna pratade om hur de försöker lyfta in det längre 

studieperspektivet och fördelarna med att ha med sig mer svenska och eventuellt andra 

kurser från utbildningen. De upplevde att det starka arbetslivsfokuset inom 

vuxenutbildningen ibland ställer sig i vägen för individens tankar och möjligheter på lite 

längre sikt.  

Samtliga respondenter sa att det är viktigt att vara tydlig för att information ska 

uppfattas korrekt. Det gäller att använda ett tydligt språk och många nämnde kreativa 

vägledningsmetoder som exempelvis att rita, visualisera och använda kroppsspråk. Tolk 

används sällan även om alla angav att de har tillgång till tolkning. Mer informell 

tolkning genom vänner, släktingar eller lärare används oftare. Det händer även att 

vägledaren pratar annat språk än svenska för att göra sig förstådd.  

Individperspektiv och individualisering löper som ett tydligt mönster genom 

intervjuerna och studie- och yrkesvägledarna sade sig tydligt utgå från den enskilda 

eleven och dess erfarenheter och bakgrund. Information och individuella samtal blir det 

starka gemensamma nämnaren i respondenternas berättelser om sitt arbete. Sedan skiljer 

det mycket hur strukturerat arbetet är, vilken omfattning det har och huruvida 

arbetslivsperspektivet lyfts in på ett aktivt sätt eller ej. Även samarbeten skiljer sig åt, i 

både form och omfattning. 

 

Motvilliga dörrvakter och uppmuntrande dörröppnare  
I alla intervjuer framträder tecken på att studie- och yrkesvägledarna fungerar som 

både dörrvakter och dörröppnare i förhållande till elevernas fortsatta studier och 

arbetsliv.  

Många av eleverna behöver information för att kunna fatta väl underbyggda beslut 

om sin framtid. Information om exempelvis möjlighet till validering och förkortade 

utbildningsvägar, kan vara en form av dörröppnare. Tillgång till rätt information gör då 

att eleverna kan upptäcka nya möjligheter.  

Med de högutbildade där är det mer vägledning kanske, ofta kan det ha 

göra med att de har med sig en utbildning som man då måste informera om 

att du kan använda din universitetsutbildning och att man då hjälper till 

med dem papprena så att de får rätt information om vart de ska skicka dem 

så att man förkortar deras integrationsprocess. Intervju 9 

Möjligheten att använda tidigare utbildning och förkortad integrationsprocess är 

tydligt dörröppnande för eleven. Studie- och yrkesvägledarna har större kunskap om 

skolsystem och utbildningsvägar än såväl elever som annan personal. Det är ett 

komplext område som rör allt från alfabetiseringskurser till validering av 

universitetsutbildningar. En av respondenterna beskrev det på följande sätt. 

Man får fråga sig fram för olika yrken och olika valideringsmöjligheter och 

gör man inte det så kan man aldrig veta och då kan jag inte leverera rätta 

svar till eleverna.  Intervju 2  

Det finns en önskan om att kunna ge rätt information och studie- och 

yrkesvägledaren själv ser det som en viktig arbetsuppgift. Flera av respondenterna 

uppgav att de måste ta fram mer specifik information till Sfi-elever än till andra 

elevgrupper. Ibland kan det handla om konkreta utbildningsförslag. Det blir då extra 

viktigt att studie- och yrkesvägledaren verkligen presenterar rätt utvald information för 

att effekten inte ska bli dörrvaktande.  
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Flera av respondenterna berättade att de har kontakter som kommer eleverna till 

gagn. Det kan vara kontakter inom exempelvis vuxenutbildning, validering, universitet 

och Csn. 

Jag har mycket kontakt med CSN, jag har en kille jag ringer flera gånger i 

veckan och babblar och det är ju tur att de är så bra personal där, det 

gäller att ha bra relationer med de där, för då kan man lösa det mesta. 

Intervju 6 

Vägledaren kan då underlätta för eleven genom att ha kontakt med rätt personer 

eller kunna vidarebefordra kontakt. Det är ett exempel på hur studie- och 

yrkesvägledare kan vara dörröppnare.  

Flera av studie - och yrkesvägledarna hjälper eleverna mer konkret med att 

exempelvis skicka in betyg för bedömning. Det förekommer även i flera fall att studie- 

och yrkesvägledaren hjälper till vid ansökan till utbildningar. Det kan ses som en form 

av dörröppnande. En av studie- och yrkesvägledarna beskrev att han ställt upp som 

referens vid några tillfällen.   

Sen i flera fall är jag också om jag träffat en elev flera gånger då har jag till 

och med ställt upp som referens för det är väldigt svårt att komma till 

Sverige utan referenser även om man har jobbat i 20 år som socionom eller 

vad som helst. Intervju 1 

Det sker med hänvisning till att det är svårt för elever som saknar kontakter i 

Sverige och det är ett tydligt exempel på hur studie- och yrkesvägledare kan fungera 

som dörröppnare in till den svenska arbetsmarknaden.  

Ytterligare en respondent lyfte ett exempel på hur vägledare genom sitt arbete kan 

verka dörröppnande.  

Där påverkade nog jag henne när vi kollade på de utbildningar som finns 

och arbeten och lön när hon nu har den inriktningen. Hon tittade och 

hisnade nästan, ´men jag är ju kvinna´ sa hon. Intervju 8 

Möjligheter som inte funnits inom elevens handlingshorisont framträdde och 

eleven gick sedan vidare till högskolestudier. Vägledaren fanns med i processen mot att 

våga sig in i högre utbildning.  

Dörrvakter blir studie- och yrkesvägledarna främst när de blir de som får visa på 

hinder i systemet och ge eleverna negativa besked. Det gäller exempelvis när de 

upplyser om kraven för att kunna läsa olika yrkesutbildningar. I förhållande till dem 

elever som har kortast utbildningsbakgrund, Alfagrupper eller alfabetiseringsgrupper, är 

det flera av studie - och yrkesvägledarna som uttryckte att deras roll blir mer begränsad 

och att de lämnar över mer ansvar och arbete till Arbetsförmedlingen, praktikcoacher 

och etableringslotsar. Det är också i koppling till dessa lågutbildade elever som ett av de 

tydligaste exemplen på dörrvakt framkommer  

Det svåraste är kanske egentligen när man måste ge en elev ett slutintyg ett 

F dvs att de blir underkända för det är ofta när en elev när en elev inte gör 

progression och det är tuffa samtal då måste man mer koppla på den här 

myndighetspersonsmasken.  Intervju 1 

Det blir en tydlig myndighetsutövning och vägledaren får funktionen av dörrvakt. 

Studie- och yrkesvägledaren blir den som får överlämna det negativa beskedet att eleven 

inte får fortsätta på Sfi och respondenten upplever det som svåra samtal. Likaså blir 

vägledarna en form av dörrvakt när elever som saknar intyg från tidigare utbildningar 

möter de svenska formella kraven på att allt ska kunna verifieras. Studie - och 

yrkesvägledaren blir då den som får upplysa eleven om den långa vägen för att återfå 

sin utbildning. Två respondenter menade att eleverna uppskattar att få dessa negativa 
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besked av just studie- och yrkesvägledaren för att det då finns möjlighet att prata om 

andra möjligheter under samma samtal.  

Tydlig cooling down och pushing up förekommer mer sällan i intervjuerna då de 

flesta respondenter inte öppet knöt sitt arbete till elevernas kön, klass och etnicitet. 

Endast ett fåtal respondenter resonerade kring detta och nämnde då med utgångspunkt 

från elevernas kön och etnicitet att vissa grupper sällan kan läsa, att andra är väldigt 

omvårdande och att vissa är mycket studiemotiverade. Arbetet med att motivera 

eleverna kan resultera i en form av pushing up effekt.  

Man vill ju verkligen, jag kämpar verkligen med att få de att jobba hela 

vägen fram till målet, hålla drömmen vid liv. Intervju 3 

Detta sa respondenten i koppling till en reflektion om att vissa grupper av 

invandrade kvinnor får möjligheter i Sverige som de saknat i hemlandet och att 

vägledaren vill uppmuntra dem att ta vara på dessa. En annan vägledare berättade om en 

elev utan skolbakgrund som gått från att ha känt stor hopplöshet inför framtiden till att 

nu ha arbete och vara på god väg mot en gymnasieexamen. Vägledaren beskrev det som 

att hon lockat fram styrkor hos eleven och varit med henne i processen från känslan av 

hopplöshet till framtidstro. En respondent menade att vissa grupper av invandrade män 

har tappat många möjligheter när de kom till Sverige och att rollen som vägledare blir 

svår för att individerna har svårt att känna framtidstro. Det föreligger där en viss risk för 

cooling down om vägledaren redan innan har uppfattningen att individer inom den 

gruppen har svårt att ta sig vidare.  

Cooling down och pushing up utifrån klassperspektiv är mer förekommande då 

vägledarna resonerar kring elevernas utbildningsbakgrund och möjligheter. En av 

respondenterna beskrev arbetet med att locka fram elevernas drömmar och att sedan 

lägga dessa på en mer realistisk nivå. 

Ja det vanligaste är att de undrar vad som krävs, och vad som finns. För då 

har de en plan redan egentligen för det är ju mitt jobb att lirka fram. Alla 

har en dröm eller en plan, men man vågar inte tro på den. Därför vågar 

man inte uttala den. Jag skulle ju vilja bli läkare. Men då ser man kan vi gå 

någon medelväg? Vad är det i det jobbet du är ute efter? Kan vi hitta det på 

en lägre nivå? Något som faktiskt är möjligt.  Intervju 5 

Det kan då tolkas som både en form av pushing-up i att uppmuntra eleven att våga 

drömma och sedan cooling-down då drömmarna ska anpassas efter en av studie- och 

yrkesvägledaren uppfattad verklighet. En liknande form av cooling down återkommer i 

flera av samtalen. En annan respondent nämnde att en av hennes roller är att se till att 

eleverna inte bara har ett mål, utan att det målet ska vara realistiskt  

 Då är det min huvudroll här som studievägledare att göra upp mål med 

alla elever att de har ett mål, ett realistiskt mål Intervju 2 

Det är oklart vem det är som gör bedömningen av huruvida ett mål är realistiskt 

eller inte.  

Resurser, språk och samarbete 
Det framträder stora skillnader i resursfördelning mellan respondenternas 

verksamheter. Omvandlat till heltid har studie- och yrkesvägledarna allt från 120 elever 

till över 2000 Sfi-elever. Flera av respondenterna som har många elever lyfte att de 

skulle kunna göra mer om studie- och yrkesvägledningen hade mer resurser. De såg det 

som ett stort hinder att de inte har resurser att göra allt de skulle vilja och som eleverna 

har behov av. Flera respondenter som saknar studie- och yrkesvägledarkollega nämnde 

att de önskar sig det, både för avlastning i arbetet och för att ha någon att bolla metod 
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och tankar med. En respondent efterlyste riktlinjer från Skolverket gällande elevantal 

per vägledare.  

Skolverket behöver ju istället för att skriva i sina granskningar och 

dokument hur viktigt det är med vägledning så kanske man bör gå in och 

sätta att det ska vara en vägledare per tusen elever, för annars blir det 

ingen förändring, då blir det en ekonomisk fråga och det rinner oftast ut i 

sanden. Intervju 1 

Förutom de rena vägledningsresurserna påverkar även kringresurser vägledarnas 

arbete. Några respondenter nämnde att det finns andra personer anställda för att hjälpa 

till med ansökningar till vuxenutbildningen. Det kan även finnas praktikcoacher som tar 

mycket av ansvaret med att lotsa eleverna mot arbetsmarknaden. Samarbete återkom 

gång på gång i intervjuerna, såväl inom Sfi med lärare och annan personal, som med 

andra aktörer som exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

socialtjänsten. Det förekommer även samarbete med näringslivsförvaltning, Polisen, 

kvinnojour, andra utbildningsanordnare och kommunal integrationsförvaltning. Alla var 

överens om att samarbeten är viktiga.  

För individen försöker man nätverka mellan varann, det handlar om att 

skapa kontakter och försöka hjälpa individen. Intervju 7 

Däremot gick åsikterna isär kring huruvida samarbeten fungerar eller inte. Bristande 

samarbete blir ett stort hinder i arbetet, medan välfungerande samarbete å andra sidan 

upplevs som en stor möjlighet och styrka.  

En respondent lyfte att det är en fördel att arbeta i en liten kommun med få aktörer 

som verkar inom Sfi och att de alla är fysiskt nära varandra. Det underlättar för både 

elever och personal. Det är en annan situation i andra kommuner där aktörerna är många 

och samverkan försvåras.  

Flera respondenter lyfte att det är ett hinder i arbetet att vuxenutbildningen 

förändras i snabb takt och att det därför blir svårt att informera eleverna om 

utbildningarna. Det gäller såväl kursutbud som behörighetskrav och det blir svårt för 

studie- och yrkesvägledare att navigera i det.  

Det är en frustration så man får liksom man har lärt sig att svara väldigt 

svävande tyvärr. Intervju 1.  

Detta apropå hur respondenten svarar på frågor om vuxenutbildningen. 

Den höga omsättningen i elevgruppen nämnde flera av respondenterna som ett hinder. 

Antagning till Sfi sker kontinuerligt och många elever avbryter också sina studier av 

olika anledningar. Det är därför svårt att få en kontinuitet i arbetet och det finns risk att 

individer inte får den information och det stöd som de har rätt till. Det är svårt att arbeta 

långsiktigt och att följa upp arbetet. Det saknas rutiner för elever som byter 

utbildningsanordnare och detta gör att kartläggningar och studieplaner inte självklart 

följer med vid överflyttning.  

Flera av studie- och yrkesvägledarna nämnde att det är svårt att nå lågutbildade. 

Det gäller såväl att få dem att överhuvudtaget komma till Sfi och sedan att nå dem med 

studie- och yrkesvägledning under utbildningen. Studie- och yrkesvägledarna beskriver 

att deras roll blir begränsad i förhållande till dessa elever och att de ofta lämnar över 

eller önskar att de kunde lämna över mer till Arbetsförmedlingen. Svårigheterna på 

arbetsmarknaden för elevgruppen gör att studie- och yrkesvägledare får svårt att lyfta 

möjligheter och visa på vägar vidare. Flera av respondenterna lyfte hindret med att det 

är få utbildningar öppna för de elever som inte klarat Sfi eller svenska som andraspråk 

grund. De flesta yrkesutbildningar kräver svenska som andraspråk på grundskolenivå 

för behörighet och det gör att det blir svårt att vägleda dessa elever. 



 

19 
 

Flera av respondenterna lyfte språksvårigheter som ett hinder i arbetet. Trots det 

används sällan tolk. En respondent angav att tolk nästan alltid anlitas när det behövs. 

 Några av respondenterna använder sig av andra språk, engelska och spanska, för att 

kunna kommunicera bättre med eleverna. Annars handlar det mest om att prata tydligt 

och anpassa sitt språk. Andra använder kreativa lösningar är att rita för att öka 

möjligheten till förståelse. Flera respondenter påpekade att det är viktigt att låta 

samtalen ta tid och att det är bra att dela upp informationen på fler tillfällen och att 

återkomma när eleven nått längre i språkundervisningen.  

Varje samtal tar ju lite längre tid, delvis för språkförbistringen. För man 

måste ju se till att man gjort sig förstådd för om man feltolkar information, 

då tar det ju ännu längre tid. Intervju 10 

Utbildningen i samtalsmetodik nämnde flera av respondenterna som en möjlighet, 

dock på olika sätt då några nämnde öppna frågor som grundläggande medan en av 

respondenterna inte längre följer “reglerna” för samtalsmetodik då hon upplever att det 

inte fungerar i elevgruppen. Flera av respondenterna sa att de har nytta av tidigare 

erfarenheter från innan de blev studie- och yrkesvägledare. Det var exempelvis arbete i 

invandrartät förort, arbete som lärare, arbete som butikschef, egenföretagande och 

arbete inom Arbetsförmedlingen.  

Ytterligare ett hinder som lyftes av flera respondenter är vissa elevers bristande 

datavana. Mycket av information och ansökningar till såväl studier som arbete sker via 

dator och där finns det stora svårigheter för en del elever.  

Ett antal av respondenterna talade om hinder i form av otydlighet kring deras roll 

och att de ofta får avgränsa och förklara sin uppgift. Elever tror att studie- och 

yrkesvägledaren har möjlighet att säga vilken utbildning som ger jobb och är den rätta. 

Några respondenter uppgav att de uppfattas som rektorer med större makt än de i själva 

verket har. Flera respondenter berättade också att de ofta får besök av elever som vill ha 

hjälp att förstå beslut från exempelvis Migrationsverket, Skattemyndigheten och 

Socialtjänsten. Ett återkommande tema i intervjuerna är även att respondenterna såg 

stora möjligheter i att kunna tolka sitt uppdrag och utforma egna arbetssätt. Det finns en 

stor frihet i hur arbetet läggs upp och det är uppskattat.  

Bristande förutsättningar och vägledarnas strävan efter måluppfyllelse  
Mycket av arbetet som studie- och yrkesvägledarna gör ligger helt i linje med 

styrdokumenten. Det gäller exempelvis deras arbete kring information, individuella 

samtal och att på olika sätt vidga elevernas perspektiv och visa på möjligheter inför 

framtiden. Intervjuerna präglas av ett starkt individperspektiv och att elevens och dess 

unika bakgrund är den självklara utgångspunkten för studie- och yrkesvägledning. Det 

stämmer väl in på såväl Sfi: styrdokument som Skolverkets allmänna råd om studie- och 

yrkesvägledning (Skolverket 2009, SFS 2010:800). Dock förekommer en del 

resonemang kring grupptillhörigheter och föreställningar utifrån etnicitet, kön och klass 

och det kan innebära att eleven inte alltid ses som en självständig individ fullt ut. Det 

förekommer att vägledare snarare snävar in än vidgar perspektiv.  

En majoritet av respondenterna lyfte möjligheten att läsa andra kurser parallellt 

med Sfi. Studie- och yrkesvägledarna har ofta en roll i att informera om denna möjlighet 

och lägga upp en plan tillsammans med eleven. Detta ligger i linje med Sfi:s uppdrag att 

Sfi ska kunna kombineras med andra studier (SFS 2010:800). Vissa respondenter 

samarbetar en hel del med Sfi-lärarna.  

Ibland är jag med andra lärare och gör olika former av workshops för att 

hitta på något annat i undervisningen och få in mitt perspektiv. Ganska 
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mycket samarbete med lärarna här faktiskt, jämfört med vad jag har haft 

tidigare. Intervju 3 

Det passar väl in med att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och 

ska integreras i undervisning. Andra respondenter uppgav att det inte förekommer något 

samarbete med lärarna och att de inte känner till hur lärarna arbetar med studie- och 

yrkesrelaterade ämnen i undervisningen. Det stämmer sämre in på studie- och 

yrkesvägledningens vidare uppdrag (Skolverket 2009).  

De flesta respondenter talade om ett tydligt utbildningsperspektiv, medan 

arbetsmarknaden ses som ett mål med studierna. Några av respondenterna lyfte 

tydligare det rena arbetsmarknadsperspektivet. Många av respondenterna berättade om 

möjligheterna att kombinera Sfi med praktik, antingen inom någon form av yrkesspår 

inom Sfi eller genom mer fritt påhängd praktik, och att de har en roll i att föra fram 

denna möjlighet. Studie- och yrkesvägledarna är i vissa fall de som föreslår praktik och 

pratar med eleven om aktuella praktikplatser. I andra fall är det framförallt 

praktikcoacher som har den arbetsuppgiften. Det förekommer även projekt kring att 

integrera arbetsmarknadsperspektivet tydligare med Sfi, det är då vanligt med 

samverkan mellan flera olika parter. Det stämmer väl överens med Sfi:s uppdrag att ha 

målet ställt mot arbetsmarknad och att samverka med Arbetsförmedlingen (SFS 

2010:800). Å andra sidan påpekade flera respondenter att de har ett bristfälligt 

samarbete med Arbetsförmedlingen. Samarbete som både hinder och möjlighet 

behandlas mer under frågeställning tre. 

Validering är inskrivet som en möjlig del av Sfi:s uppdrag (SFS 2010:800). Det är 

därmed en uppgift för studie- och yrkesvägledare att känna till valideringsmöjligheter. 

respondenterna nämnde att de arbetar med valideringsfrågor, dock påpekade flera att det 

är svårt och att de saknar fungerande verktyg.  

Man har inte än funnit några verktyg för det [validering], vi diskuterar det 

fortfarande och alla gör på sitt eget sätt. Där skulle man kunna bli bättre, 

jobba mer med personerna ifråga och fördjupa sig mer. Intervju 8 

Denna respondent beskrev det som att de inte lever upp till intentionen i 

styrdokumenten om att kunna validera elevernas tidigare kunskaper. Det nämndes även 

i andra intervjuer.  

Analys 
Analysen av frågeställningarna är delvis överlappande och vi har därför valt att 

lyfta olika aspekter under olika frågeställningar för att inte upprepa oss i onödan.  

Språkutmaning, samverkansproblematik och arbetsmarknad  
Ett genomgående tema är att samtalen inom Sfi till stor del handlar om 

information, de är därför i enlighet med Lindh (1997) i hög grad informationssamtal. 

Det förekommer även dörrvaktssamtal och till viss del även terapeutiska samtal. Särskilt 

en respondent lyfte att hon uppskattade när samtalen närmade sig kurativa ämnen, 

medan andra mer aktivt begränsar sin uppgift. Det kan också kopplas till otydligheten 

som finns kring studie- och yrkesvägledarrollen och att vägledarna själva är de som i 

mycket definierar vad de ska göra och inte.  

Studie- och yrkesvägledning ska vara tillgänglig för alla elever. Alla elever i dessa 

verksamheter har i teorin tillgång till vägledning, men i praktiken är den mer begränsad. 

Detta på grund av att flera av respondenterna har alltför stor arbetsbörda och det 

omöjliggör kvalitativ vägledning för alla elever. Information om studiemöjligheter ges 

till majoriteten av elever via gruppinformationer. Många respondenter lyfte farhågan att 
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eleverna inte förstår allt och därmed blir informationen inte reellt tillgänglig för 

eleverna. Endast en av respondenterna uppgav att tolk anlitas vid gruppinformationer. 

Detta stämmer med den bild som ges i SOU 2013:20. Behovet av tolk är större än 

användningen. Alla respondenter pratade om att de använder sig av olika metoder för att 

övervinna språkhinder. Det stämmer väl in på Chen & Novaks (2013) tankar om vad 

som är god vägledning för denna typ av elever. Däremot var det ingen som specifikt 

lyfte multikulturell vägledning som ett arbetssätt. En respondent efterfrågade den typen 

av metodutveckling.  

Samverkan fungerar väldigt olika i respondenternas verksamheter. Där det inte 

alls förekommer samarbete med lärare är det svårt att se studie- och yrkesvägledning 

som hela skolans ansvar vilket Skolverkets allmänna råd om studie- och 

yrkesvägledning föreskriver (Skolverket 2009). Samarbetet med Arbetsförmedlingen 

som föreskrivs i Skollagen fungerar väldigt olika i verksamheterna. Det är allt från inget 

samarbete alls till mycket nära samverkan. Det hänger även nära samman med 

respondenternas upplevelse om vad som uppfattas som hinder och möjlighet för deras 

arbete.  

Respondenternas arbete med att på olika sätt kartlägga elevernas bakgrund och 

arbeta med deras vägar vidare stämmer väl överens med studie- och yrkesvägledares 

uppdrag. Individperspektivet i vägledningen finns som ett tydligt tema i resultatet vilket 

överensstämmer med såväl Chen & Novak (2013), som Skolverkets allmänna råd om 

studie- och yrkesvägledning och Sfi:s uppdrag.  

Flera av respondenterna arbetar aktivt med arbetslivsfrågor och använder sig av 

egna erfarenheter i samtal för att ge inblick i den svenska arbetsmarknaden. Det ligger i 

linje med Chen & Novak (2013). Flera av respondenterna lyfte hur de utifrån sin 

position försöker verka för förändringar inom framförallt vuxenutbildningen som skulle 

vara till gagn för deras elever. De upplever att de befinner sig ute på fältet och att de kan 

föra elevernas talan i systemet.  

Vägledare som strukturella dörrvakter och engagerade dörröppnare  
Ett intressant resultat är att vi i materialet funnit fler exempel på vägledare som 

dörröppnare än dörrvakter, vilket kontrasterar mot tidigare studier av fenomenet 

(Lidström 2009, Sawyers 2006). Delvis stämmer resultaten även överens med tidigare 

studier då dörrvaktande i någon form förekommer i alla intervjuer. Dörrvaktande sker 

framförallt utifrån de formella krav och regler som finns för tillträde till utbildning- och 

yrkesliv.  

Kontakter som dörröppnande funktion passar in på det som Chen & Novak (2013) 

beskriver som en viktig vägledningsroll. Det är också något som ett flertal av våra 

respondenter uppger att de bidrar med i större eller mindre utsträckning. Informanterna 

verkar mycket medvetna om att många av eleverna saknar viktiga kontakter in i 

samhället. Den vägledare som varit referensperson åt vissa av sina elever visar på insikt 

om vad eleverna kan behöva för att ta sig in på arbetsmarknaden.  

I dörrvaktande ser vi tydliga kopplingar till den segregation som finns på 

arbetsmarknaden, eleverna hänvisas ofta till utbildningar och yrken inom områden där 

personer med utländsk bakgrund utgör en vanlig del av arbetskraften. Detta gör att 

mönster utifrån kön, klass och etnicitet reproduceras istället för att motverkas. Det 

stämmer med det som tidigare visats i forskning (Sawyer 2006). Det står även i stark 

kontrast till uppdraget för studie- och yrkesvägledning. Dörrvaktandet blir tydligast 

gentemot de elever som har minst skolbakgrund, deras möjligheter ses som mycket 

begränsade. Flera respondenter uppgav att de har mycket få möjligheter att arbeta med 

dessa elever. Vi ser här en koppling till intersektionalitet, att kön, klass och etnicitet 
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samverkar och gör situationen svår för eleverna. Samhällsstrukturen erbjuder få 

öppningar in på arbetsmarknaden och de flesta utbildningar har behörighetskrav som är 

svåra att nå upp till för dessa elever.   

Tidigare studier har visat på cooling down i förhållande till kön och att då främst i 

förhållande till flickor och kvinnor (Sawyer 2006). I vårt resultat fanns flera exempel på 

det motsatta där kvinnor blev starkt uppmuntrade att fortsätta studera och att våga följa 

sina drömmar. Det förekom även cooling down, dock inte med tydlig koppling till 

elevernas kön. Det sker utifrån elevernas utbildningsbakgrund och språkkunskaper och 

hänger samman med klass och etnicitet som faktorer för cooling down. Cooling down 

framträder i flera av intervjuerna när respondenterna pratar om att göra mål realistiska. 

När vägledarens uppfattning om vad som är realistiskt styr samtalet finns det en risk att 

elevens möjlighetshorisont begränsas. 

Flera av vägledarna uppmuntrar elever som får arbete att läsa mer svenska och 

även andra kurser. Det ligger i linje med tidigare forskning om språkkunskaper som en 

framgångsfaktor för invandrare på arbetsmarknaden. Några respondenter menade att de 

elever som har utländsk gymnasieexamen som kan bedömas och som sedan går vidare 

och läser en svensk högskoleexamen har bäst chanser till framgång på arbetsmarknaden. 

Det stämmer väl med den forskning som finns där det visats att svensk utbildning är en 

av faktorerna som möjliggör god arbetsmarknadsintegration (Rooth & Åslund 2006). 

Detta kan vara en del av ett dörröppnande förhållningssätt.  

Trivsel och viss frustration  
Den generella bilden är att vägledarna upplever en god tillfredsställelse med sitt 

yrke. De trivs och ser det som en stor förmån att få arbeta med eleverna och de ser det 

oftast som att de kan göra en bra insats och bidra positivt till verksamheten. Dock 

framträder en del hinder som försvårar arbetet. 

De bristande resurserna i flera av verksamheterna passar väl in på resultatet från 

SOU:2013 där det förs fram att studie- och yrkesvägledning ofta får en alltför begränsad 

roll inom Sfi. Därmed blir tillgängligheten för eleverna inte tillfredsställande. Att endast 

utgå från respondenternas elevantal kan vara missvisande då arbetsuppgifterna skiljer 

sig mycket, särskilt i fråga om administration. Användningen av tolk är begränsad även 

om det framträder en bild av att eleverna inte alltid förstår allt som sägs.  

En enskild studie- och yrkesvägledare har svårt att göra stor skillnad för individen 

om det inte finns ett välfungerande samarbete med andra aktörer. När samverkan brister 

verkar det resultera i att fler frågor landar hos studie- och yrkesvägledaren som får vara 

med och reda ut regler och missförstånd. Det blir en svårighet för respondenterna när 

olika instanser inte kommunicerar med varandra och i vissa fall lämnar motstridiga 

besked. Vissa respondenter saknar en samsyn på hur arbetet runt eleverna ska 

organiseras. Det finns en risk att arbete som redan gjorts görs om och att det blir 

fördröjningar i processen för individen.  

Inbyggda motsägelser  
Denna fråga har vi redan till stor del analyserat genom själva 

resultatpresentationen och i analysen av övriga frågor.  

I berättelserna från respondenterna kan vi se överensstämmelser med såväl Sfi:s 

styrdokument som med Skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesvägledning. Det 

gäller individperspektiv, arbetsmarknadsfokus, möjlighet att kombinera studier med 

både andra studier och praktik, samarbete med lärare och andra aktörer, samt en stor del 

av det arbete som vi lyfter under frågeställning ett. Dock är det inte så att alla vägledare 

med nödvändighet uppfyller alla delar. Det är ett omfattande uppdrag och många av 

dem har begränsade resurser i form av tid och organisationsstruktur som omöjliggör 
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fullständig måluppfyllelse. Framförallt brister det i samverkan vilket stämmer överens 

med resultatet från SOU 2013:20. Några vägledare samarbetar inte alls med lärarna och 

det står i motsägelse till uppdraget för vägledning (Skolverket 2009).  

Det har visat sig att förhållandevis många tekniskt högskoleutbildade elever läser 

matematik på grundskolenivå. SOU 2013:20 lyfter detta som ett problem. I denna studie 

framträder två delförklaringar till detta. Dels att det ses som en form av 

språkundervisning inom ett ämne som är bekant för eleven. Dels att det är en möjlighet 

för eleven att kunna söka CSN och därmed trygga sin försörjning. Dock kan nog såväl 

samhälls- som individnyttan med den typen av studier starkt ifrågasättas.  

Det finns en inneboende motsättning mellan förordningen för vuxenutbildningen 

och Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning. I den förstnämnda står 

att vägledning delvis ska utgå från arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov 

medan det i den senare är delvis andra aspekter såsom individuella preferenser som står 

i fokus. Där står också uttryckligen att det inte är skolans uppgift att tolka 

arbetsmarknaden även om arbetsmarknadens behov finns som en del i 

vägledningsarbetet. Flera respondenter påpekade omöjligheten i att ansvara för att tolka 

arbetsmarknaden och svara på frågan om vad som garanterat ger arbete. Vi återkommer 

till detta i diskussionen.  

Diskussion 
Diskussionen innehåller tre separata delar. Först diskuterar vi vårt resultat och 

tillåter oss att vara lite friare och lyfta in mer av våra egna tankar. Därefter lyfter vi 

förtjänster och tillkortakommanden med genomförandet av studien. Slutligen pekar vi ut 

riktningar mot framtida forskning.  

Resultatdiskussion  
Visionen om individuell vägledning med individens utveckling i fokus står i vissa 

fall i kontrast till Sfi:s uppdrag att tydligt leda eleverna mot arbetsmarknaden. Många av 

eleverna har samtidigt kontakt med Arbetsförmedlingen som har ett starkt fokus på 

snabbaste vägen till arbete. Detta blir en motsättning i vägledningsarbetet då individ- 

och arbetsmarknadsperspektiv inte alltid är helt förenliga. Det påverkar starkt studie- 

och yrkesvägledarnas arbete med elevernas övergångar. Några av våra respondenter 

uttalade också kritik mot systemet och önskade att de kunde påverka det mera. Denna 

motsägelse gör att vägledningen inom Sfi förväntas kombinera individperspektivet som 

är vanligt inom utbildningsväsendet med arbetsmarknadsperspektivet från 

yrkesvägledningen. I många fall blir det en mycket svår kombination. Detta gör Sfi till 

en verksamhet som balanserar mellan två tydliga mål som inte alltid är förenliga. Å ena 

sidan arbetsmarknadens behov och å andra sidan individens preferenser. Konsekvensen 

blir att vägledningen inte sker förutsättningslöst och att vägledare kan få två parallella 

uppdrag.   

Ett problem kan vara att kontakterna för samarbeten ofta är nära knutna till den 

enskilda vägledaren genom tidigare arbete inom annan verksamhet eller relation till 

enskilda personer. Kontakterna blir därför mycket personliga och knutna till person 

snarare än funktion. Eleverna riskerar därmed att få tillgång till väldigt skilda kontakter 

och om vägledaren slutar riskerar samarbeten och kontaktvägar att försämras. Vi ser det 

som ett hot mot rätten till likvärdig vägledning och ser det som viktigt att samarbeten 

vilar på mer än personlig grund. Vi håller inte vägledarna själva som ansvariga för detta 

utan ser det som en uppgift för organisationen i stort. De personliga kontakterna kan 
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vara en strategi för att hantera bristande samarbete, något som vägledarnas gör för att 

utföra ett bättre arbete.   

Det förvånade oss att ett fåtal av respondenterna överhuvudtaget nämnde något 

som ens närmar sig multikulturell vägledning. Likaså etnicitet verkar vara närmast en 

icke-fråga för flera av respondenterna.  Samtidigt är det uppenbart att det är en speciell 

elevgrupp - respondenterna beskriver gång på gång att de måste tänka på språket, 

förklara arbetsmarknaden och använda sig av kreativa arbetssätt för att nå fram. 

Föreställningar om etnicitet speglar sig i Sfi och dess verksamhet, exempelvis att de 

yrkessspår som erbjuds är i linje med rådande arbetsmarknadssegregation. Många av de 

exempel som vägledarna lyfter i intervjuerna har också en stark prägling av den 

segregering som råder på arbetsmarknaden. Vi undrar därför om inte en större 

medvetenhet om vägledarens egen utgångspunkt och ett synliggörande av fördomar och 

samhällsstrukturer skulle kunna resultera i en annan typ av vägledning.   

Likaså förvånades vi av den begränsade användningen av tolk i verksamheten då 

samtidigt många lyfte farhågor kring om eleverna förstod information och vägledning. 

Vår uppfattning är att det sker av praktiska och ekonomiska skäl, men vi ser det ändå 

som potentiellt problematiskt att eleverna inte reellt får del av den vägledning som de 

har rätt till.  

Området vägledarna verkar inom innebär en mängd hinder för eleverna som starkt 

påverkar vägledarnas arbete. Det gäller exempelvis de bristande möjligheterna till 

validering. Samhällets struktur innebär små möjligheter för vissa av eleverna och det 

kan aldrig så god vägledning ha svårt att överbrygga. Vägledarna i studien beskriver 

också hur begränsad deras roll blir i förhållande till de elever som befinner sig längst 

ifrån arbetsmarknaden. För de elever som inte lyckas inom språkundervisningen finns få 

vägar vidare. Studie- och yrkesvägledarna blir därmed i vissa fall dörrvakter inom ett 

system som de inte själva kan påverka i någon större utsträckning och i vissa fall knappt 

kan överblicka. Sfi är trots allt en form av utbildning och när själva inlärningen inte 

fungerar står verksamheten lite handfallen. 

Dörrvaktande är generellt en mer tydlig funktion och förekommer i färre 

variationer än dörröppnande. Funktionen som dörröppnare är mer varierad och resultatet 

svårare att förutse. Vägledare kan vara viktiga personer i att uppmuntra elever att lära 

sig mer svenska och att ta sig vidare på olika utbildningsvägar. De kan även verka för 

en god introduktion till arbetsmarknaden genom att föra fram möjligheten att kombinera 

praktik och arbete med studier. Likaså kan de vara en viktig aktör vid bedömning av 

betyg och validering av tidigare erfarenhet. Självklart kan de också genom gott 

vägledningsarbete hjälpa elever att nå självkännedom, vidga perspektiv och hitta vägar 

vidare, men där slutar också vägledarnas möjlighet till påverkan. Vägledarna är inte de 

som exempelvis sätter behörighetskrav, ändrar regler, fattar beslut om validering och 

anställer. Däremot blir de ofta en form av dörrvakter i förhållande till just dessa 

områden. De får indirekt av samhället uppdraget att meddela dessa hinder till eleverna. 

Flera av vägledarna nämner att det är en funktion som de inte uppskattar, medan andra 

förhåller sig mer likgiltiga och ser det som att det bara är så det är och inget de kan ta 

ansvar för. Det finns både ett motstånd och en frivillighet från vägledarna att ha denna 

roll. Det som möter eleven i form av möjlig strukturell diskriminering och svårigheter 

att hitta sin plats utanför Sfi faller utanför vägledarens påverkan. Det är upp till 

samhället i stort att också strukturera sig på ett sådant sätt att invandrare bereds plats 

inom arbetsmarknaden på ett bra sätt. Någon som skulle gagna både individ och 

samhället i stort och som skulle göra att studie- och yrkesvägledare skulle kunna få en 

än mer dörröppnande roll i övergången från Sfi till annan verksamhet.   
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Metoddiskussion  
Ett alternativ metodval hade varit att genomföra deltagande observationer och då 

delta i studie- och yrkesvägledarnas yrkesvardag under en period. Det hade varit ett sätt 

att verkligen få se hur vägledning omsätts i praktiken och vilka uttryck yrkesfunktionen 

tar sig i den dagliga verksamheten. Dock bedömde vi det som alltför svårt att genomföra 

av såväl etiska som praktiska skäl.  

Intervjuguiden skulle ha kunnat innehålla mer specifika frågor om funktion och 

vägledarnas arbete, vi var osäkra inför att närma oss ämnet på ett mer rakt sätt. Hade vi 

kunnat fråga mer rakt på sak om dörrvakt och dörröppnare på ett etiskt sätt? Nu kom 

ämnet ändå upp i majoriteten av intervjuerna på ett bra sätt, men det hade kunnat 

belysas mer. Vi upplever annars att vår intervjuguide var ett gott stöd i genomförandet 

av intervjuerna och att frågorna ledde till att studiens syfte kunde uppfyllas. Vi funderar 

också kring om vi skulle ha pratat mer om etnicitet med respondenterna. En möjlig 

nackdel med det hade varit att vi då styrt samtalen mer och riskerat att lägga orden i 

munnen på respondenterna. Etnicitet har lyfts i flera intervjuer, men då på 

respondentens initiativ. En fördel hade varit att vi kunnat analysera och diskutera 

resultatet utifrån vägledarnas förhållningssätt till etnicitet.  

Respondenterna var alla positiva till att medverka och diskuterade gärna sitt arbete 

och sin yrkesroll. Det är möjligt att respondenterna har något gemensamt just genom att 

de ville delta och att undersökningen därför missar väsentliga aspekter. Genom att 

svaren ändå uppvisar en relativt stor bredd bedömer vi det som att vi ändå har fått med 

många aspekter av att vara studie- och yrkesvägledare inom Sfi.  

Det uppstod en viss vi-känsla mellan respondent och forskare i en del av 

intervjuerna. Informanterna identifierade intervjuaren som tillhörande samma yrkeskår 

och därmed samma gemenskap. Det kan ha påverkat undersökningen och det är möjligt 

att vi med en annan studiebakgrund hade fått andra svar och också ställt andra frågor. 

Vi insåg under arbetet med intervjuerna att vi nog haft en relativt negativ 

förförståelse av vad vi skulle möta, en förförståelse som visade sig inte stämma helt 

med den verklighet vi mötte. Cooling down visade sig vara förhållandevis ovanligt och 

den dörrvaktsfunktion som syntes var ofta ofrivillig. Intervjuerna genomsyrades av ett 

starkt individperspektiv. Genom att den förförståelse som fanns innan inte visade sig 

stämma fullt ut bedömer vi det som att vi kunnat stå relativt fria från den. Den fanns 

med oss som en nödvändig bakgrund för arbetet med undersökningen, men hindrade oss 

inte från att se andra aspekter i materialet och att dra slutsatser som inte låg i linje med 

förförståelsen. 

Vi är två personer som funnits med i alla steg i undersökningen, från de första 

syftesformuleringarna, via intervjuerna och slutligen i analysen och färdigställandet av 

uppsatsen. Det var ofta lyckosamt då det fanns möjlighet att bolla idéer och det skapade 

en drivkraft i processen. Under själva datainsamlingen var det mer problematiskt och 

eventuell påverkan på resultatet av att två personer genomfört intervjuerna är okänt. Tät 

kommunikation kring intervjuguide, frågor och intervjuteknik har skett för att 

säkerställa att intervjuerna skett under likvärdiga förhållanden. Det gäller även för 

arbetet med resultat och analys. Materialet blev förhållandevis omfattande och delvis 

svårt att överblicka. Genom att arbeta med kategoriseringar och sammanfattningar har 

vi ändå kunnat skapa oss en relativt god översikt. Dock har vi ej gjort någon kvantitativ 

sammanställning av respondenternas svar då vi inte bedömde det som intressant för vår 

analys. Hade vi däremot haft ett mer omfattande underlag eller mer strukturerade 

intervjuer hade det kunnat vara en god komplettering.  
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Framtida forskning  
Studien har väckt tankar om att forskning om effekterna av studie- och 

yrkesvägledning saknas och att det vore intressant att undersöka om studie- och 

yrkesvägledning har någon effekt på elevernas efterföljande studie- och arbetsliv, både i 

fråga om vad de väljer och hur det går för dem. Det skulle även vara intressant att 

undersöka hur eleverna inom Sfi uppfattar studie- och yrkesvägledning. En mer 

experimentell idé skulle vara att aktivt införa principer av multikulturell vägledning och 

utvärdera vad det innebär för kvalitén på studie- och yrkesvägledningen inom Sfi. Det 

kunde vara intressant att göra en undersökning med en avgränsning kring hur studie- 

och yrkesvägledare arbetar med en specifik grupp inom Sfi, exempelvis analfabeter eller 

högutbildade. Vi ser även att det finns ett behov av mer forskning kring validering för 

att det ska kunna bli ett fungerande verktyg. Slutligen har vi funderat över att det skulle 

vara intressant med en diskursanalys av hur studie- och yrkesvägledare förhåller sig till 

etnicitet inom arbetet på Sfi.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor: - Utbildningsbakgrund? 

- Hur länge har du arbetat inom Sfi? 

- Hur många elever ungefär och hur stor tjänst? Fler studie- och yrkesvägledare i 

verksamheten? 

 

Teman 

1. Vägledning vid övergångar 

- Beskriv ett eller några typiska vägledningssamtal som handlar om vad eleven ska göra efter 

Sfi. Kan du göra någon uppskattning av hur stor andel av eleverna som söker upp dig för att få 

vägledning i frågor som rör vad de ska vidare till? Lyfter du in arbetsmarknadsperspektiv i 

samtalen? Gör eleverna det? Hur resonerar ni tillsammans? 

- Träffar du ibland/ofta elever inför avhopp/avslut? På vems initiativ sker samtal? Hur får 

eleven veta att det finns möjlighet till studie- och yrkesvägledning? 

- Har du någon form av gruppinformation om vägarna efter Sfi? Erbjuds det alla elever, är det 

en del av undervisningen? Andra informationsinsatser?  

- Förkommer någon samverkan med andra yrkesgrupper inom Sfi och andra aktörer utanför 

Sfi angående vad eleverna ska göra sedan? På vilket sätt? Finns det några styrkor och 

nackdelar med samarbetet? 

- Gör du något annat i ditt arbete som knyter an till övergångar Sfi - andra studier/arbete? 

- Använder du dig av tolk? Finns skriftlig information på andra språk än svenska? Hur 

fungerar det rent språkliga i vägledningen? 

- Finns det något som är svårt eller problematiskt med arbetet, några hinder?  

- Hur stor del av din arbetstid ägnar du åt vägledning i den form som vi pratat om? 

 

2. Mönster i arbetet med fokus på övergångar  

Vilka övergångar är det vanligt att eleverna tar upp? Finns det några hinder eller särskilda 

möjligheter som återkommer i de övergångar du ser? Vilka frågor möter du ofta kring 

övergångar? Har du några särskilda uppgifter som är specifika för vägledning på Sfi (CSN, 

skolsystemet, arbetsmarknad osv).  

 

3. Den egna funktionen 

- Beskriv funktionen för dig som vägledare i övergången från sfi till andra studier/arbete.  

- Finns det flera funktioner (ex. informatör, kontaktperson, vägledare, stödjare, dörröppnare, 

dörrvakt mm.) Om det finns flera funktioner, hur fungerar de tillsammans?  

- Hur uppfattar du att eleverna ser på vem du är och vad du ska göra? 

- Hur förhåller du dig till vägledaruppdraget i relation till arbetsmarknad och de 

studiemöjligheter-/hinder som finns?  

- Har du några kunskaper, läst kurser, erfarenheter som kommer särskilt till användning i 

arbetet? Multikulturell vägledning? Någon särskild vägledningsmodell du använder dig av? 

- Finns det något som går att förbättra, förekommer några misstag i verksamheten? Vilka 

styrkor har arbetet? Om du fick bestämma, hur skulle du vilja att vägledningsarbetet på Sfi 

såg ut?  
 

 

 

 



 

II 
 

Bilaga 2 Exempel på användning av analysmatris 

 

Meningsbärande enhet Meningskonce

ntrering 

Tolkning Frågeställning Teoretiskt 

begrepp 

L- om det är något som känns 

svårt att hitta vägarna eller 

det finns hinder? 

I – ja det är klart att hinder 

finns det en hel del så just på 

det sättet. Ja det kan vara 

svårt för många för att det 

händer att de har läst en 

utbildning i sitt hemland och 

så kan de inte tillgodoräkna 

sig det och så ska de börja 

om här i Sverige och det 

tycker en del är svårt och 

jobbigt. ”Oj det är så lång tid 

kvar till slutmålet !” (elev) så 

det kan vara en svårighet för 

individen,  för personen - 

”pust jag är på sfi-c nu, ska 

jag gå hela den här vägen 

menar du för att ta mig till 

slutmålet?” (elev) 

svårt för elever 

som läst en 

utbildning i sitt 

hemland och 

som inte kan 

tillgodoräkna. 

det blir en lång 

väg för att nå 

samma nivå 

igen då. 

samhällsförlust i 

att inte kunna 

tillvarata 

resurser.  

 

vägledaren kan 

bli en form av 

dörrvakt, den 

som meddelar 

att något blir 

svårt/omöjligt/at

t en lång väg 

väntar. 

2 Dörrvakt 

 


