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Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning var skapa kunskap kring elevers attityd, behov, erfarenheter 
och förväntningar på studie- och yrkesvägledning. Forskningsfrågorna var: 1). Vad har 
eleverna för attityd, behov, erfarenheter och förväntningar till/på studie- och 
yrkesvägledning? 2). Hur upplever de intervjuade eleverna att deras behov och förväntningar 
på studie- och yrkesvägledning blir tillfredsställda? Och 3). Hur beskrivs studie- och 
yrkesvägledarens uppdrag av elever och studie- och yrkesvägledaren? Det är en kvalitativ 
studie som bestod av fem kvalitativa intervjuer, tre intervjuer med elever och två intervjuer 
med studie- och yrkesvägledare för att få vägledares perspektiv på det hela. För att samla in 
ytterligare data har litteratur och Internet använts. Resultaten som framkommit är att den 
större delen av de intervjuade har en negativ attityd till studie- och yrkesvägledning som 
formats av tidigare erfarenheter. Andra resultat som visat sig var att eleverna inte känner att 
deras behov och förväntningar blir tillgodosedda. Vad som är en studie- och yrkesvägledares 
uppdrag och arbetsuppgifter beskrevs av eleverna som ”väldigt otydligt”, de vet inte vad en 
studie- och yrkesvägledare har för uppgifter men när de gissar sig fram kommer de väldigt 
nära sanningen. Studie- och yrkesvägledarna på de olika gymnasieskolorna har skilda 
arbetsuppgifter. Både eleverna och studie- och yrkesvägledarna önskar att studie- och 
yrkesvägledaren kunde marknadsföra sig mer. Utöver detta så önskar studie- och 
yrkesvägledarna att de hade mer tid för vägledning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Uppfattningar, upplevelser, syoverksamhet, vägledning. 
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1.Inledning 
I en undersökning som behandlas i boken “Att bana vägen mot framtiden” står det att 
eleverna inte var medvetna om vilket stöd de kunde få av vägledaren (Lundahl, 2010). Jag 
bedömer att det kan bli problematiskt när elever inte vet vilken hjälp och vilket stöd de kan få 
så att de kan göra välgrundade val inför framtiden. Det kan även bli till bekymmer för 
verksamma vägledare och oss blivande vägledare när vi inte är medvetna om vilket behov och 
vilka förväntningar de hjälpsökande har när de kommer till oss för vägledning. Vidare skriver 
Lärarnas Riksförbund (2012) om att vägledningen är av skiftande kvalité i Sverige. “Det finns 
enligt Skolverket “få exempel på välfungerande verksamhet” och granskningarna visar att 
eleverna inte får den studie- och yrkesvägledning de har rätt till” (Lärarnas Riksförbund 2012, 
s.11). 
 
Det är intressant att studera detta område både ur samhällelig synvinkel och ur yrkesmässig 
synvinkel. Nedan följer en mindre motivering. 
 
Skolverket (2013) menar att eleverna behöver studie- och yrkesvägledning för att de ska 
kunna klara av att handskas med frågor som berör deras framtida val av utbildning och arbete. 
Tillgången på utbildning och yrken ökar vilket gör att det blir problematiskt för eleverna att få 
en översikt över vilka alternativ som finns tillgängliga. Vårt samhälle utvecklas ständigt och 
det gör även arbetsmarknaden. Detta bidrar till att det blir svårt för elever att veta hur det 
kommer att se ut på arbetsmarknaden i framtiden och därför behövs studie- och 
yrkesvägledning. Jag vill belysa hur det kommer sig att studie- och yrkesvägledningen är 
viktig och därför väljer jag att citera ur de Allmänna råden med kommentarer kring arbetet 
med studie- och yrkesvägledning: “Studie- och yrkesvägledningen är en viktig del i det 
livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess” (Skolverket 
2013, s.11). 
 
Lärarnas Riksförbund skriver även i sin rapport Effekter av vägledning att behovet av studie- 
och yrkesvägledningen är en viktig fråga inför kommande tider eftersom utbildningssystemet 
ständigt genomgår olika förändringar (Lärarnas Riksförbund 2012) 
 
Många elever och även andra individer i samhället saknar kunskaper kring vad vägledning 
kan bidra med och vad en studie- och yrkesvägledare har för uppgifter. Ett annat problem är 
att vi vägledare inte kan möta elever och andra människors behov av vägledning om vi inte 
har en god kunskap om deras erfarenheter och/eller behov av vägledning. Utgångspunkten för 
denna studie kommer att ligga i att förklara elevernas attityd gentemot studie- och 
yrkesvägledarens arbete. 
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2.Syfte och problemformulering 
Syftet med detta examensarbete är att genom kvalitativa intervjuer skapa kunskap om vad 
eleverna i gymnasieskolan har för attityd, erfarenheter, förväntningar och behov av/på studie- 
och yrkesvägledning och vad studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa till med. Även 
vägledares perspektiv på vilka behov och förväntningar de tror att eleverna har. Vidare 
undersöka vad eleverna anser att en studie- och yrkesvägledare har för 
arbetsuppgifter/uppdrag och jämföra med styrdokumenten och vägledarnas svar. Jag vill med 
denna undersökning skapa ny kunskap om de behov och förväntningar eleverna har på studie- 
och yrkesvägledning och yrket. Kunskap som är viktig så att studie- och yrkesvägledare kan 
möta deras behov och förväntningar. Huvudsyftet är att på sikt verka för en förändring av 
elevernas ofta negativa attityd till studie- och yrkesvägledning. 
 

3.Avgränsningar och frågeställningar 
I studien har fokus varit på gymnasieungdomar och deras erfarenheter, behov, förväntningar 
och attityd till studie- och yrkesvägledning . Kvinnorna i studien är mellan 18- 20 år och går 
sista året på gymnasiet. Det som gör det intressant att studera denna grupp är att eleverna fått 
tillgång till studie- och yrkesvägledning i både grund- och gymnasieskolan. Jag anser även att 
för att vi studie- och yrkesvägledare ska kunna möta elevers behov, förväntningar och 
attityder är det där vi måste börja, hos eleverna. Mina frågeställningar är därför: 
 

1. Vad har eleverna för attityd, behov, erfarenheter och förväntningar till/på studie- och 
yrkesvägledning?  

 
2. Hur upplever de intervjuade eleverna att deras behov och förväntningar på studie- och 

yrkesvägledning blir tillfredsställda? 
 

3. Hur beskrivs studie- och yrkesvägledarens uppdrag av elever och studie- och 
yrkesvägledaren? 
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4. Bakgrund och tidigare forskning 
Behov och förväntningar 
I Anders Lovéns (1993) rapport Den ovissa framtiden blev det uppenbart att eleverna hade 
väldigt höga krav och förväntningar på syofunktionärerna, såpass många krav att vägledaren 
skulle kunna ses som en person som var världsmästare på multitasking. Vägledarens 
personlighet var någonting som spelade en avgörande roll kring hur personerna uppfattade 
syoverksamheten och dess utformning. I vidare studier som genomförts av Lennart Henrysson 
(1994) visade sig liknande resultat som i Lovéns rapport från 1993, det vill säga att eleven 
likställde syoverksamheten med syokonsulenten samt att eleverna även efterfrågade fler och 
mer djupgående samtal. Det framkom även att många elever kände en ovisshet inför valet till 
gymnasiet och hade bristande självkännedom samt bristande information kring vilka 
alternativ till utbildning som fanns. Många förväntningar ställs på syofunktionären och det är 
många i Henryssons studie (1994) som tycker till om verksamheten. Eleverna förväntar sig 
dock att syofunktionären ska vara någon som lyssnar till dem, är utåtriktad och att denne även 
ska tycka om att arbeta med människor. Vidare uttrycker eleverna i studien att de vill ha en 
syofunktionär som visar omtanke, tar hänsyn till deras intressen och förutsättningar samt att 
vägledaren ska engagera sig i eleven och vara den behjälplig. Kuratorerna i studien anser att 
eleverna är i stort behov av vägledning och till stor del blev det så att kuratorn hänvisade 
eleverna vidare till vägledaren då de kommit med frågor utanför kuratorns område. De som 
jobbar på skolan har många förväntningar på vägledaren som de väntar sig ska infrias, 
däribland både elever, lärare och skolledning. Enligt Henrysson (1994) är det orimligt för en 
ensam vägledare att kunna tillgodose dessa förväntningar då de är av så pass omfattande 
karaktär.  
 
I Skolverkets nationella utvärdering (1997) kring val och väljande visade det sig att eleverna 
hade önskemål om att kunna relatera de olika valalternativen som fanns i relation till sig själv. 
Det framkom även att eleverna hade ett behov av information som var mer omfattande och att 
de önskade mer information överlag. Inför valet till gymnasiet gav eleverna även uttryck av 
att de i första hand fick hjälp av sina föräldrar och sedan i andra hand av vägledaren.  
 
I en rapport som Jonsson (1978) gjorde kom det fram att eleverna inte enbart hade ett behov 
av att få information, efterfrågan efter ett samtal kring hela sin situation var lika stor.  
 
I elevenkäten som Lovén (2000) skriver om så är elevernas förväntningar på vägledning 
någonting som är betydande då det kan påverka det slutliga resultatet av vägledningen. 
Författaren skriver vidare om elevernas förväntningar på vägledaren och där visar det sig att 
eleverna önskar att denne ska visa omtanke, vara hjälpsam, informera, vara bra på att förklara 
saker, spegla en trygghet, ha stor kännedom om de olika linjerna, möjlighet till arbete, 
framtidsperspektiv och löner samt att en vägledare inte ska bestämma över eleven, men ge 
råd. Eleverna fortsätter att beskriva hur en bra syokonsulent ska vara och det är: rak, tydlig, 
positiv, informerande, kunnig och visa ett intresse för det eleven berättar. Vidare beskriver 
eleverna hur en dålig syokonsulent kunde vara och den beskrevs som någon som; inte lyssnar, 
är på dåligt humör, är okunnig och inte lyssnar. Att få bolla sina tankar med en vuxen är också 
det ett tydligt behov många av elever har. Det gjordes en jämförelse mellan för- och 
efterenkäten i Lovéns studie där de som genomförde undersökningen tittade mer noggrant på 
elevernas förväntningar och det som kom fram var att elevernas förväntningar inte kunde 
tillgodoses helt och hållet. Men en stor del av eleverna hade ändå fått information, diskuterat 
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igenom sitt utgångsläge samt arbeten och utbildningar som skulle kunna passa dem (Lovén 
2000).  
 
I Gunnel Lindhs (2007) bok, där det handlat om grundskoleelevernas val till gymnasiet, blev 
det uppenbart att eleverna hade både ett behov av och en förväntan på att få information från 
vägledaren. Vidare sades att eleverna har ett behov av att bli självmedvetna, medvetna om 
alternativen i förhållande till sig själv, förstå hur man tar ett beslut och slutligen att eleverna 
lär sig att genomföra beslutet.  Den personliga vägledningen, alltså samtalet, bör enligt 
författaren tillfredsställa de behov individen har. Ett annat behov eleverna har är både ett 
informations- och vägledningsbehov. Eleverna har även ett behov av att få veta vad de har att 
vänta sig av sitt kommande val. Vidare har eleverna förväntningar på att de ska få svar på de 
frågeställningar de har med sig, samt att de har förväntningar på att vägledaren under samtal 
ska väcka tidigare och nya tankar till liv.   
 
Lena Lidström (2009) skriver i sin doktorsavhandling om övergången mellan skola och arbete 
och om mötet med vägledning i detta skede. De behov och förväntningar individerna som 
söker vägledning har är att de vill ha korrekt information, de har också ett behov och en 
förväntan på att få ett stöd i sin process om att välja fortsatta studier eller ett yrke. Individerna 
har en förväntan på att vägledarna ska utgå från deras behov och önskemål, men det 
framkommer i studien att så inte är fallet. De intervjuade i studien har också ett behov av att 
det ska finnas ett fungerande samarbete mellan de olika parterna som är involverade i deras 
situation samt att det ska finnas en tydlighet i vem som gör vad. 

Elevers och vägledares förväntningar kopplat till beteende skriver Gunnar Schedin (2007) om. 
Där framkommer det att eleverna har ett behov av att vägledaren ska visa förståelse för dem 
och bekräfta det eleverna berättat. För att ett samtal ska fungera är det viktigt att det finns en 
relation mellan vägledaren och eleven. Eleverna säger att det är viktigt att känna en 
tillhörighet till vägledaren för att kunna känna sig mer säker i sina beslut efter samtalet. Andra 
behov som visade sig i denne författares studie var att eleverna önskade att de skulle få stöd 
och uppmuntran. Uppmuntran till självständighet. Fick eleverna uppmuntran till att vara 
självständiga hos vägledaren kände de sig mer nöjda efter mötet.  

Vägledarnas synvinkel 
Vägledarna i Henryssons (1994) studie hade själva förväntningar på att en vägledare: 
 
 bör vara vaken och glad, fri från fördomar, rättvis gentemot eleverna och ha förmågan att 
"peppa upp" både elever och lärare. (Henrysson 1994, s. 128).  
 
Det som vägledarna hade önskemål om när det handlade om syoverksamheten var att det 
skulle finnas mer tid till den.  
  
I "Kvalet inför valet" (Lovén 2000) skriver författaren om att det fanns olika förväntningar på 
vägledaren från elever, föräldrar, kollegiet på skolan samt från olika myndigheter. Många 
gånger har eleverna inte så långsiktigt perspektiv när det gäller utbildning och yrkesval och 
det styrde ofta vägledarens information som därför har blivit mer inriktad på utbildning än 
yrkesval. Lärares deltagande och bidrag till syoverksamheten har varit väldigt snävt och 
liksom i andra studier som gjorts tidigare visade sig att det var vägledarna som själva fick ta 
allt ansvar för syoverksamheten. Vägledarna beskriver det som att det är information eleverna 
i första hand söker efter och efter att de kommit med sina frågeställningar har vägledarna lagt 
märke till att det ligger en stor osäkerhet hos eleverna och vägledarna anser därför att det 



 

 

5 

 

skulle vara passande med en djupare diskussion kring den informationen eleverna efterfrågat. 
Vägledarna upplevde också att eleverna ville att vägledaren skulle säga om ett yrke eller en 
utbildning passade dem eller inte. Eleverna ville alltså att vägledaren skulle säga rätt ut vad 
denne skulle bli eller passa som, enkelt uttryckt - ge eleverna råd och även sin syn på det hela.  
 
Innehållet i samtalen består oftast av information och Lovén (2000) tar upp tre problem som 
kan uppstå när vägledaren förmedlar information och dessa tre är överinformation, oklar 
information och irrelevant information. Överinformation handlar om att vägledaren vill eleven 
så pass väl att vägledaren berättar precis allt om en eller flera utbildningar och yrken, men det 
blir tyvärr för mycket information att ta in för eleven. Med oklar information syftar det på att 
vägledaren kan ha varit otydlig i sin information, informerat på ett sätt som eleven inte förstod 
eller sagt för mycket på en och samma gång. När vägledaren är oklar med information kan det 
utmynna i att eleven missförstår det vägledaren berättat. Den irrelevanta informationen är 
sådan information som inte är efterfrågad men som man får ändå. Det är sådan information 
som inte passar in kring det temat eleven valt att belysa. Konsekvenserna av att en vägledare 
ger irrelevant information kan bli att eleven slutar lyssna.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna ställer väldigt höga krav på sina vägledare. De ska 
kunna och veta allt. När Lovén (2000) skriver kring vad elever har för behov så har det 
genomgående i boken beskrivits kring huruvida eleven haft ett informationsinriktat behov 
eller mer personlighetsinriktat behov. Brist på tid har gjort att vägledarna känt att de inte haft 
möjlighet att tillgodose båda behoven, och då har fokus hamnat på information. Eleverna hade 
svårigheter att ge uttryck för vad de hade för förväntningar. Samtidigt som eleverna i boken 
ger tecken på att de efterfrågar mycket information för att det är ett behov de har, har de även 
ett behov av att någon kan förstå sig på deras situation och få stöd kring var det skulle vara 
lämpligt att de skulle befinna sig utbildnings- och yrkesmässigt. Det eleverna också uttrycker 
är att de är i behov av råd från vägledaren. Sedan är det här med begreppet råd en 
tolkningsfråga, vad som är ett råd ligger i betraktarens öga.  
 
I Lindhs studie (2007) visar det sig att vägledarens förväntningar påverkas av vad denne tror 
att eleven fått eller inte fått med sig sedan tidigare när det gäller självkännedom, kunskap 
kring olika valalternativ och så vidare. Ambitionsnivån på vägledningen är hög i förhållande 
till den tid som finns till förfogande när det gäller vägledning och syoverksamheten. 
Författaren säger att detta är ett problem för alla vägledare, oavsett skolform. I 
styrdokumenten för vägledning är det mycket förväntningar på vägledaren, men få 
begränsningar. Detta gör att varje enskild vägledare måste prioritera vad eleven kan få ut av 
samtalet. Vidare måste vägledaren representera samhället samtidigt som vägledaren måste 
värna om elevens önskemål. Vägledarna har i studien tankar kring vad samtalet ska utmynna 
i, innan samtalet ens ägt rum. Vägledarna har också förväntningar och förhoppningar kring att 
eleverna ska ha fått ett bättre beslutsunderlag efter ett samtal hos dem. Att 
vägledningssamtalet ska leda fram till någonting är en förväntan vägledarna känner att 
eleverna har. Vägledarna lyfter att de som söker vägledning är olika elever, med olika behov. 
Målet är att eleverna ska få hjälp med att se sin nuvarande situation och var de är påväg. Att 
utgå från elevernas behov är någonting vägledarna anser är viktigt och vägledarna anser även 
att eleverna har ett behov av att utveckla sin självkännedom. Slutligen säger vägledarna att de 
tycker det är svårt att kombinera målen som satts upp av samhället med de sökandes behov. 
De här olika behoven som eleverna har bemöts av vägledaren på samma sätt. 
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Erfarenheter och attityder 
 

Enligt Utvägsrapporten (Skolöverstyrelsen, 1989) visade det sig att eleverna i grundskolan 
hade en positiv syn på syofunktionären. Det var en rapport som syftade till att undersöka 
elevers uppfattning och attityd till syoverksamheten. Eleverna uppfattade syofunktionären 
som en person som äntligen fångar upp det eleverna berättat och de berättade även att 
syofunktionären kunde fungera som någon som fick medla mellan eleverna och läraren. 
Eleverna som gick i gymnasiet riktade dock kritik mot syofunktionären och menar på att 
informationen de fick i grundskolan var knapp och otillräcklig.  
 
I intervjuundersökningen "Vem behöver SYO?" (Borhagen och Lovén, 1991) studeras 
inställningen till syoverksamheten och det som visade sig var att eleverna värdesatte 
syoverksamheten. Här lyftes att eleverna upplevde syofunktionären som en person som 
lyssnade men också visade omtanke och gav svar på de frågor som eleverna hade. Liknande 
resultat framkom i Gunnel Lindhs bok “Samtalet” (Lindh 2007).  
 
I rapporten "Den ovissa framtiden" (Lovén 1993) gjordes både en enkät- och 
intervjuundersökning för att analysera syoverksamheten och resultaten visar sig på många sätt 
likna de ovannämnda studierna, men det som nu skiljde sig var att eleverna visade sig vara 
både mycket nöjda, men även mycket missnöjda med syoverksamheten. 
 
Lovén (2000) skriver fortsättningsvis om undersökningar från Umeåprojektet: “Syftet med 
utvärderingen var att fånga elevers förväntningar inför och attityder till vägledning, likaså 
annan skolpersonals åsikter […] Vad Umeå-projektet främst visade var att vägledare och 
skolpersonal inte kunde leva upp till målsättningarna för skolans studie- och yrkesvägledning” 
(Lovén 2000, s. 127). Efter att Umeåprojektet genomförts blev det uppenbart att det var 
information kring utbildningar vägledaren i stor utsträckning ägnat sig åt och mindre tid hade 
lagts på vägledning i relation till den sökandes situation. Som tidigare nämnts är det en positiv 
bild som beskriver syokulturen och syofunktionären, men mellan de olika skolorna fanns det 
ändock tydliga skillnader (Lovén 2000).  
 
I Henryssons (1994) studie beskriver lärarna att eleverna är positivt inställda till sin vägledare 
och nöjda med både den information och vägledning de fått. En liten del uttrycker en negativ 
attityd/inställning till vägledaren. I studien framkommer det dock att det är hos vägledaren 
som många känner att de får information och vägledning.  
 
Jag skrev tidigare om elevernas uppfattning om syofunktionärerna, att det var en positiv bild 
av verksamheten och att syofunktionären var en lyssnande person, och om man jämför dessa 
kommentarer med vägledarens uppfattning så framkommer det att vägledarna hade önskat att 
de haft mer tid för personlig vägledning. Den kritiken kring vägledarens arbete, som var en 
väldigt liten del, var att eleverna tyckte att det var många upprepningar i samtalen och att det 
därför kunde bli lite tjatigt emellanåt. De flesta eleverna var som tidigare beskrivet nöjda och 
positivt inställda till sin vägledare och de tyckte att de fått fram det som de begärt av sin 
vägledare (Lovén 2000). 
 
I Skolverkets undersökning (1997) där grundskolan utvärderades framhölls återigen den 
positiva bilden av vägledaren, majoriteten av eleverna i denna utvärdering var nöjda med sin 
vägledare... men vad de hade fått och gett i samtalet hade eleverna och vägledaren olika 
tolkningar kring. 
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I Lidströms (2009) doktorsavhandling behandlas hur vägledningen upplevdes när individerna 
skulle gå från skola till arbete. Den behandlar delvis elevers uppfattningar, erfarenheter av och 
attityder till vägledning när de sökt sig från skolan och vidare till utbildning samt individers 
uppfattning kring vägledning de fått via arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen. 
Uppfattningarna kring den vägledningen de sökande har fått har en mycket negativ klang. 
Mer generellt eller vid en speciell verksamhet var det få som uppskattade vägledningen, men 
utöver det berättade en handfull av de intervjuade att de hade haft ett positivt möte med en 
enskild tjänsteman. Dessa tjänstemän hade vid detta tillfälle visat intresse för de målen som 
individen hade. De negativa åsikterna uttrycktes i mångt och mycket starkare än de positiva, 
samt de negativa åsikterna var mer frekvent förekommande. Det som väckte den största 
emotionella reaktionen med vrede och frustration som utgång var att de intervjuade upplevde 
ett bristfälligt stöd från samhället. Ur ett stödjande perspektiv ansåg de unga vuxna som 
intervjuades att vägledningen var obetydlig för dem i deras beslutsfattande. Det som 
karaktäriserade innehållet i vägledningsmötena när det kom till utbildningsansökningar var 
råd, information och “fylla i papper”. När det handlade om att söka arbete var kännetecken för 
vägledningsmötena istället; uppföljning av arbetssökandet, arbetsmarknadsprogram, råd om 
utbildningar och yrken, samt hot om indraget bidrag. 
 
Intervjupersonerna ansåg att råden de fått från vägledarna helt saknade innehåll och mening 
då vägledarna inte utgick från individens önskemål och behov. Bristfällig, det var det de 
intervjuade beskrev att informationen var från vägledaren, då den saknade faktagrund samt att 
den var felaktig. Den var felaktig då det handlade om kompletteringsmöjligheter till Komvux 
och hur de sökande skulle gå tillväga med studiestöd. När det kommer till punkten “fylla i 
papper” beskriver de intervjuade att det är som någonting som går på rutin och inte alls är 
givande. Att bollas mellan olika verksamheter där budskapets innehåll varierar är också 
någonting som ett par av de intervjuade anmärkte på. Att få rätt information, att det finns ett 
fungerande samarbete mellan de berörda samt att det är tydligt vem eller vilka som har 
ansvaret är någonting annat de unga vuxna bedömer är viktigt när de ska ta sig från skola till 
arbete (Lidström 2009).  
 
När det handlar om de intervjuades erfarenheter och åsikter kring Arbetsförmedlingen och 
arbetsförmedlarna kom det fram att det är genom egna kontakter och initiativ man får jobb, 
inte genom Arbetsförmedlingens verksamhet samt att det fanns ett stort missnöje gentemot 
Arbetsförmedlingen och synen på arbetsförmedlarna är negativ. Arbetsmarknadsprogrammen 
ses som obetydliga för karriärutvecklingen eftersom programmen inte utgått från de 
intervjuades behov och motivation. Det har i vissa fall även varit så att de unga vuxnas 
ansökan till olika arbetsmarknadsprogram försummats eller att de inte erbjudits en plats trots 
att de intervjuade ställt frågan. Uppskattningen av detta program är alltså inte stor. Råd och 
hot som kännetecknade de arbetssökandes samtal handlar om att det är själva uppmaningarna 
som uppfattats som hotfulla. Det uppfattas som hotfullt för att söker inte personen ett eller 
flera jobb, eller till ett arbetsmarknadsprogram kan de gå miste om hela eller delar av sin 
ersättning. Vägledarna upplevs av de intervjuade som odugliga och de intervjuade påstår att 
Arbetsförmedlingen inte kan hjälpa alla för att det finns för få jobb (Lidström 2009).  
 
Sammantaget framhävs i doktorsavhandlingen ett stort missnöje och meningslöshet med 
karriärvägledningen samt att individens behov och önskemål negligeras, ett par personer 
framhäver dock att de är nöjda med vägledningen. De unga vuxna upplever som tidigare 
beskrivits en brist på stöd och att ämbetsmännen har andra mål än intervjupersonerna själva. 
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Bristfällig och felaktig information är någonting annat som bidrar till en negativ attityd 
gentemot tjänstemännen och vägledarna. Slutligen att mötet påverkas av den obalanserade 
maktrelationen (Lidström 2009).  
 
Till skillnad mot resultaten i Lena Lidströms doktorsavhandling visar Carl Åsemars (1985) 
rapport att den största delen var positivt inställda till syoverksamheten.  
 
Schedin (2007) skriver att den erfarenheten och attityden eleverna i hans studie hade till 
vägledare var att de var en person som lyssnade till eleven. Eleverna upplevde dock att de 
blev påverkade av vägledarens sociala inflytande och åsikter, vilket de ansåg som någonting 
negativt. Det eleverna ansåg som mest hjälpsamt från vägledarens sida var att de fick stöd, 
fick tid till att utforska sitt jag och att de fick förslag och rekommendationer kring utbildning 
och yrken. Samtidigt som eleverna då ansåg att rekommendationerna från vägledaren var det 
som var till mest hjälp för dem, ansåg de också att rekommendationerna var det som gav dem 
minst hjälp i sina val. 
 
Bakgrund - arbetsbeskrivning och studie- och yrkesvägledningens historia 
Jag anser att det är problematiskt när vi studie- och yrkesvägledare inte har någon 
arbetsbeskrivning. Hur ska då eleverna kunna få en inblick i vad som är vår arbetsuppgift? 
Det kan även tilläggas att när vi inte har någon arbetsbeskrivning kan det vara så att vi åläggs 
fler administrativa uppgifter som egentligen inte skulle ingå i vårt uppdrag. En 
arbetsbeskrivning, enligt Ekberg (2012), är en beskrivning där arbetsområden och 
arbetsuppgifter presenteras och lyfts fram, även del- och huvudmål för tjänsten bör här finnas 
med. För att addera ytterligare bredd till arbetsbeskrivningen kan det vara en fördel ifall de 
handlingssätt, inställningar/uppfattningar och värderingar som eftersträvas, finns med.  
 
Att känna meningsfullhet med sitt arbete och att individen känner ett behov av att kunna ha 
översikt över sitt uppdrag och dess styrning, det är av vikt för att individen ska känna att 
denne befinner sig i en bra arbetsmiljö (Berg et al, 1987).  
 
Skolans studie- och yrkesvägledning var fram till början på 1990-talet statligt styrd. Skollagen 
och läroplanen, bestämmelser gällande studie- och yrkesvägledares utbildning och behörighet 
var det som styrde vägledningens utformning. Idag är vägledningen inte statligt styrd, utan 
ansvaret har istället överlåtits till den lokala nivån. Det är alltså kommunerna som har ansvar 
för vägledningens utformning och utveckling och de, kommunerna lägger i sin tur över 
ansvaret/styrningen till sina rektorer. Detta resulterar i en splittrad vägledning. Det politiska 
styret samt utbildnings- och inkomstnivåerna i de olika kommunerna är någonting annat som 
bidrar till de skillnaderna som finns inom vägledning. Allmänt sett finns det mer vägledning i 
kommuner där den socialistiska majoriteten är större, samt fler behöriga vägledare än i 
borgligt styrda kommunerna (Nilsson, 2005). 
 
 
Elevers behov i styrdokumenten 
 
För att eleverna ska kunna få sina behov tillfredsställda gällande framtida studie- och yrkesval 
ska de ha tillgång till personal som besitter sådan kompetens att de kan genomföra detta. Alla 
elever förutom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till vägledning, även de som har 
för avsikt att studera har rätt till vägledning (SFS 2010:800). Informera och vägleda eleverna 
kring framtida arbeten och utbildning är studie- och yrkesvägledarens och/eller annan 
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personals, som uppfyller samma funktion, arbetsuppgifter. Möjliga framtidsutsikter för elever 
med funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas. Fortsättningsvis gällande arbetet med 
studie- och yrkesorienterade insatser på skolan, där står att studie- och yrkesvägledaren ska 
bistå med stöd till den övriga personalen. Hur studie- och yrkesorienteringen är utformad är 
det rektorn som ansvarar för i det avseendet att eleverna ska ges möjlighet till att få 
vägledning i samband med olika val som skolan har att erbjuda och att eleverna får 
vägledning inför vidare studier (Lgr 11). I läroplanen för gymnasiet (Gy11) nämns inte studie- 
och yrkesvägledaryrket utan det finns endast inkluderat i det allmänna ordet “personalen” och 
det är rektorn som verkställer arbetsfördelningen för vilka i personalen som ska utföra denna 
sortens arbete. Det är personalens ansvar att medverka till att eleverna får ett bra 
beslutsunderlag för framtida val gällande arbete och studier. Vidare har personalen ansvar för 
att informera och vägleda eleverna gällande kurser, arbete och vidare studier. Personalen ska 
också arbeta mot hinder som kan uppstå i valet som består av föreställningar kring kön, klass 
och kulturell bakgrund. Vidare ska personalen ta hjälp och använda sig av de kunskaper som 
eleverna har, kunskapen som skolans personal besitter samt övriga samhällets kunskap i sin 
information och vägledning till eleverna. Erfarenheter och kännedom om yrkes- och 
samhällslivet som eleverna har sedan tidigare eller införskaffar sig under utbildningen kan 
lärarna dra nytta av i sin undervisning, det även under personalens ansvar att eleverna ska få 
skapa kontakter med universitet och högskolor och även handledare för att målen för 
utbildningen ska uppnås. Slutligen är det under personalens ansvar att dra nytta av omgivande 
kontakter i samhället där arbets-, förening- och kulturliv ingår och presumtiva elever ska få 
information kring skolans utbildningsutbud. Det är alltså rektorn som gör arbetsfördelningen 
av alla dessa uppgifter som sedan ska utföras av personalen.  
 
De allmänna råden och kommentarerna är rekommendationer som ska fungera som stöd för 
att kunna planera och genomföra studie- och yrkesverksamheten, de ska även kunna användas 
som inspiration. De allmänna råden och kommentarerna skapades efter att Skolinspektionen 
och Skolverket utvärderat arbetet med studie- och yrkesvägledningen och kommit fram till att 
arbetet med studie-och yrkesvägledningen behöver utvecklas (Skolverket 2013).  
 
I de allmäna råden står det att en rättighet som eleverna har är att de ska få tillgång till studie- 
och yrkesvägledning. Information, undervisning och vägledningssamtal är hjälpmedel 
eleverna har tillgång till för att de ska kunna få stöd i sina studie- och yrkesval. Studie- och 
yrkesvägledning behövs för att eleverna ska kunna ges förutsättningarna att gör val inför 
framtiden. Det är svårt för eleverna att kunna förutse hur det kommer att se ut på 
arbetsmarknaden i framtiden då det ständigt sker förändringar både där och i samhället.  
 
Studie- och yrkesvägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar samt kunna 
anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och genomföra sina 
beslut. (Allmänna råd och kommentarer kring studie- och yrkesvägledning, s. 11).  
 
Vidare står i de allmänna råden att eleverna har ett behov av att bli självmedvetna, medvetna 
om vilka valalternativ som finns gällande arbete och utbildning, relationen mellan arbete och 
utbildning, och sig själva, samt få kunskap kring hur de ska ta beslut och slutföra dessa. 
Skolverket anser i de här allmänna råden att elevernas behov kan tillfredsställas genom att 
eleverna får information från lärare, rektor och studie- och yrkesvägledre, samt undervisning 
av lärare och studie- och yrkesvägledaren och genom vägledningssamtal med studie- och 
yrkesvägledaren. Inom de olika skolformerna säger Skolverket i de allmänna råden att 
elevernas behov av vägledning ter sig olikartad. Eftersom det finns olika behov, anser 
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Skolverket (2013), att vägledningen bör utgå från att det är just så att elever har varierande 
kännedom om saker och ting och olika bakgrund. I grund- och gymnasieskolan finns det 
större utrymme för att planera mer på lång sikt när det handlar om elevers framtida studie- 
och yrkesval. Det genom att undervisningen och den personliga vägledningen kan kopplas 
samman, då bildas det en helhet för eleven. Författarna menar att de besluten som tas gällande 
framtida studier och arbete ska vara elevens egna beslut, och ingen annans.  
 
För att kunna tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning behöver 
huvudmannen analysera vilka behov som finns, planera och sätta upp mål för verksamheten. 
Skolverket (2013) skriver att; för att man ska kunna organisera och leda studie- och 
yrkesvägledningen måste man ta hänsyn till elevernas behov av vägledning. Att det finns 
kompetens och en vidd som kan ombesörja elevens behov är det huvudmannen som ansvarar 
för. Och för att kunna tillgodose elevernas behov är det under huvudmannens ansvar att 
kartlägga behoven och elever som har funktionsnedsättning bör i detta avseende särskilt 
uppmärksammas. Precis som huvudmannen har rektorn också ett ansvar över studie- och 
yrkesvägledningens utformning och att den ska utgå från elevernas behov av vägledning. I 
gymnasie- och gymnasiesärskolans läroplaner betonas speciellt vikten av att se till de elever 
som har speciella behov av vägledning och även detta betonas åligger rektor. För att 
tillgodose elevernas behov är det nödvändigt att det finns aktiviteter och insatser som stödjer 
och inspirerar eleven. För att eleven ska kunna få en helhetsperspektiv bör de här aktiviteterna 
och insatserna göras synliga för eleverna och även kompletteras med personlig vägledning 
(Skolverket, 2013). 
 
Teorier kring hur vi uppfattar och bedömer oss själva och andra 
 
Enligt Angelöw och Jonsson (2000) lever vi i en individorienterad kultur där fokus ligger på 
att vi individuellt får stå till svars för våra handlingar och vår individualitet.  
 
Vi uppfattar oss själva genom att vi kategoriserar vårt eget beteende. De ord och eller begrepp 
som vi människor har till förfogande för att beskriva oss själva samt bilder utav eller om oss 
bidrar också till hur vi kan uppfatta oss själva, vårt jag (Angelöw & Jonsson, 2000). 
 
Själva begreppet “jag” kan vara svårtolkat och beskrivas på flera sätt. Den inre världen ställs i 
relation till den yttre världen och jaget placeras i relationen “subjektet kontra objektet”. Ibland 
kan det finnas variationer på var vi människor väljer att dra gränsen gällande jaget. I vissa fall 
räknas den egna kroppen till subjektet, i andra endast de själsliga upplevelserna och i tredje 
hand räknas jaget ibland till något som bär på upplevelser. Självmedvetandet och jaget brukar 
i många fall värderas lika. Trots detta skiftar tolkningarna av jaget.  
 
De jagen som går att särskilja från de andra är: det verkliga och sanna jaget, det utåtriktade 
och sociala jaget, det undermedvetna och okontrollerade jaget, det kontrollerade jaget som 
visar på självbehärskning (när individen har koll på det inre och det yttre) och det 
samhälleliga jaget. Jaget kan även beskrivas mer konkret såsom: “Jag är brunett, tjej, 
Stockholmare, 24-år, SYV-student” och så vidare.  
 
“Reflexivt medvetande, “interpersonell varelse” samt “verkställande funktion” är tre centrala 
erfarenheter som skapar jagupplevelsen, dessa tre centrala erfarenheter ger intryck av att vara 
universella. Det verkar alltså som att alla världens människor uppfattar dessa tre centrala 
erfarenheter på samma sätt. Det reflexiva medvetandet kan beskrivas som vår 
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självmedvetenhet. Vi har möjlighet att betrakta dåtiden och se hur jaget utformats och vuxit 
fram över tid. Interpersonell varelse betyder att vi människor är en del av någonting, till 
exempel kan vi vara: en familjemedlem, en medarbetare, en kollega mm. Vi är en del av olika 
grupper och gemenskaper. Genom att kunna relatera till andra och att vi kan redogöra för vårt 
jag, det är också en del av jagets mest betydelsefulla uppgifter. Interpersonell varelse, det 
betyder också att skulle någon annan se till vår grupp kan vi visa på en allmän bild av hur 
gruppen ser ut, där vårt jag ingår. Jaget skapas alltså i ett socialt sammanhang. Verkställande 
funktion handlar om att vi människor i vårt jag bjuds tillfällen att bestämma oss för att starta 
och utföra en gärning. Jaget skulle inte kunna genomföra någonting utan den här 
verkställande funktionen (Angelöw & Jonsson, 2000).  
 

Hur vi uppfattar andra 
Vi delar in människor i olika stereotyper efter de uppfattningar vi har om dem, vi placerar 
alltså in människor i fack. Anledningen till att vi delar upp och placerar människor i olika fack 
och tillskriver dessa en viss stereotyp är för att vi ska kunna göra det lättare för oss själva när 
vi ska ta in ny information. Indelningen, eller uppdelningen, gör att vi sparar både tid och 
energi. Vi lär oss vilka/vem de olika stereotyperna är från de som står oss närmst, alltså från 
familj och vänner, även kallade för “signifikanta andra”. När vi lärt oss om en viss stereotyp 
kategoriserar vi automatiskt in människor i denna nya stereotyp och denna kategorisering gör 
att vi kan bemöta andra människor “på rätt sätt”, för vi vet redan hur de är och beter sig i 
förväg. Vi människor bedömer oftast att en viss person tillhör en stereotyp utifrån yttre 
attribut såsom hudfärg, längd, vikt, hårfärg mm. Normer är i många fall någonting som avgör 
stereotyper och en effekt av att bli kategoriserad till en viss stereotyp kan göra att människor 
får ett sämre utgångsläge. Ett utgångsläge som gör det mer komplicerat att få ett jobb eller en 
bostad, med mera (Angelöw & Jonsson 2000). 
 

Hur vi uppfattar personlighetsdrag 
Vi människor bildar oss också en uppfattning av att: om en person har ett personlighetsdrag så 
är det oftast så att vi även tillskriver denna person andra personlighetsdrag. Till exempel:  
 
Träffar vi en snäll person kan det vara så att vi också kan tillskriva denna personlighetsdrag 
som: givmild och ödmjuk. Utifrån små, små intryck vi får från en person drar vi slutsatser om 
hela deras jag och personlighet (Angelöw & Jonsson, 2000). Författarna skriver om att vi 
människor har en uppfattning om vilka personlighetsdrag som hänger ihop och varför, men att 
vi människor inte alltid är överens om ordens mening och substans. Vidare berättar författarna 
om en illustration av att samma ord kan ha olika betydelse för olika människor. Abraham 
Maslow besökte en gång svartfotsindindanerna och frågade om vem som var rikast. Enligt 
Maslow var det den som hade flest tillgångar och enligt indianerna var den person som hade 
störst rikedom: han som gav bort allt han ägde. Så ordet rikedom hade alltså olika betydelse 
för olika människor. Innebörden av ett ord kan alltså skilja sig från person till person, från en 
grupp till en annan och från kultur till kultur.  
 
Vidare skriver Angelöw & Jonsson (2000) om några studier som genomförts där det är tre 
punkter som tar upp vad som påverkar vår person-perception, alltså hur vi uppfattar en person 
och dessa är: "Stimulusinformation", "Variabler som hänför sig till iakttagaren" samt "Intryck 
av den iakttagna personen". Stimulusinformation handlar om hur vi uppfattar människors 
utseende, kroppsspråk och hur människor uttrycker sig. "Variabler som hänför sig till 
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iakttagaren" beskrivs som vad vi har för känslor i förhållande den individ vi observerar sedan 
tidigare och vad vi har för perception och information om denne. Observatörens/den 
iakttagande personens jag-uppfattning påverkar också fördomar och stereotyper om personen 
som iakttas. "Intryck av den iakttagna personen" handlar om uppfattningar som iakttagaren 
har om den iakttagnas personlighet, känslor för den personen som iakttas och hur den 
iakttagnes handlingar ter sig.  
 
En sammanfattning av teorier kring hur vi uppfattar och bedömer oss själva och andra 
För att uppfatta oss själva utgår vi ifrån oss själva, för vi lever i en individorienterad kultur 
och värld. Vi utgår från jaget och de begrepp och ord vi har tillgång till, de beskriver vårt jag. 
Begreppet Jaget jämställs ofta med ordet självmedvetenhet. Men som jag nämnt tidigare är 
uppfattningar om jaget av varierande slag. När vi uppfattar oss själva kan vi urskilja flera 
olika jag. Vi tolkar andra människor genom att vi kategoriserar dem och tillskriver dem olika 
stereotypa beteenden, vi uppfattar helt enkelt andra människor som en stereotyp. 
Stereotyperna bygger oftast på en eller flera normer och vi lär oss om de olika stereotyperna 
genom våra “signifikanta andra”. Stereotyperna utgår bland annat från vilken hud- och 
hårfärg, längd, vikt och klädstil en individ har. Konsekvenser av att bli kategoriserad i en 
stereotyp kan påverka utgångsläget för individer, till exempel: vissa stereotyper kan ha svårt 
att ta sig in på arbetsmarknaden, få bostad och har svårt att söka utbildning och så vidare på 
grund av att de placerats in i en viss stereotyp. Vi uppfattar personlighetsdrag genom att vi 
(som i varje individ) utvecklar en föreställning om vilka personlighetsdrag som hör ihop med 
en person. Har en människa kopplat ihop en annan människa med ett personlighetsdrag är det 
lätt att tillskriva samma person ännu fler personlighetsdrag som påminner om det första 
tillskrivna personlighetsdraget. Genom generella intryck drar vi slutsatser om människan som 
person. Hur den är, hur den beter sig mm. Innebörden av ett ord/personlighetsdrag kan dock 
variera från person till person, mellan olika grupper och mellan olika kulturer (Angelöw & 
Jonsson, 2000).  
 
Attityd 
Aaker et al (2004) beskriver attityder som en form av sinnesstämning vi människor har för att 
kunna systematisera hur vi tolkar vår omgivning och attityderna handleder oss vidare kring 
hur vi ska reagera gentemot omgivningen. Aaker et al (2004) skriver om att det finns tre 
komponenter som formar en attityd. Leon (Mann 1973) förklarar dessa attitydkomponenter 
närmre. Den kognitiva attitydkomponenten består av individers perceptioner, övertygelser och 
stereotyper kring någonting visst. Vi har en uppfattning om någonting. Författaren jämför 
detta med "opinion", alltså att vi har en åsikt kring någonting. Människans inställning till ett 
objekt. Den affektiva attitydkomponenten innefattar individens känslor i relation till ett 
objekt. En enkel förklaring av den affektiva attitydkomponenten är att en individ antingen 
gillar någonting eller visar ett ogillande gentemot någonting. Hur vi människor reagerar på ett 
visst objekt och hur vi sedan väljer att handla därefter, det är "Den beteendemässiga 
attitydkomponenten. En närmare förklaring av den beteendemässiga attitydkomponenten: 
 
Detta är individens handlingsberedskap, och den mäts genom att man noterar vad individen 
säger att han skulle göra eller -helst- vad han faktiskt gör (Mann 1973, s.149). 
 
Yttre sociala faktorer är någonting som också påverkar en attityd och ett beteende. När en 
människa handlar på ett visst sätt är det många attityder som spelar in och det kan göra att vi 
människor ibland anser att attityd och beteende ofta står i motsättning till varandra (Mann 
1973).  
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Hur kan man förändra en attityd 
Författaren berättar att man kan ändra den kognitiva komponenten och det kan i sin tur 
påverka den affektiva komponenten, men det kan också fungera tvärtom. Alltså att en 
förändring av den affektiva komponenten kan påverka den kognitiva komponenten. Vidare att 
om man vill ändra på ett beteende måste man som jag tidigare skrivit: ta hänsyn till de sociala 
omständigheterna, men även se till själva “attitydområdet”. Enligt författaren är det viktigt att 
ha i åtanke att: 
 
Relationen mellan attityd och handling och attitydförändring och beteende-förändring är inte 
enkel och enkelriktad. Två människor med samma attityder kan bete sig helt annorlunda 
(Mann 1973, s.154) 
 
Så bara för att två personer har samma åsikt kring någonting betyder det inte alls att de 
reagerar likadant på ett objekt eller har samma attitydkomponenter gällande ett objekt. Vidare 
för att förändra en attityd citerar författaren Katz och Stotland: 
 
Eftersom attityder tjänar olika behov och funktioner, kan de förändras endast genom att 
förändringsförfarandet sätts i relation till det rätta motivmönstret (Mann 1973, s.161) 
 
Slutligen sammanfattar författaren att man kan komma fram till en attitydförändring genom 
rollspel samt genom att man som individ kommer till insikt kring varför man har den attityden 
som man har. Det går inte att nå en förändring genom propaganda, föreslå saker under 
hypnos, eller hota om straff och förlust. 

5.Metod 
Val av metod  
Kvalitativa intervjuer som forskningsstrategi 
Valet av kvalitativa intervjuer gjordes för att på bästa sätt ta itu med de frågeställningar och 
den problemformulering som formulerats (Denscombe 2009). Jag instämmer med Trost i hans 
beskrivning av varför man ska välja att arbeta med kvalitativ metod: 
 
Om jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller 
reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ 
studie rimlig (Trost 2010, s.32).  
 
Valet av kvalitativa intervjuer gjordes även för att få fram hur informanternas tankar och 
känslor ser ut och för att vi som läsare ska kunna få en inblick i vilka erfarenheter och 
uppfattningar informanten har (Trost 2010). Författaren skriver att om man använder sig utav 
kvalitativa intervjuer så kan man ringa in själva området genom att ställa flera frågor om 
nästan samma sak, och eftersom intervjuerna håller sig till ett område och inte flera, är 
intervjuerna strukturerade. Valet av att genomföra kvalitativa intervjuer gjordes alltså för att 
få fram elevernas behov, erfarenheter, attityd och förväntningar på studie- och 
yrkesvägledningen. 
 
Hermaneutisk analysmodell 
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Hermeneutiken bygger på ytterligare en kunskapskälla utöver empiri och logik, nämligen 
inkännande. Hermeneutikern vill förstå och inte bara begripa. Hermeneutisk tolkning är 
viktig när det handlar om att förstå människor, människors handlingar och resultatet av 
människors handlingar" (Thurén 2007, s. 103) 
 
Författaren beskriver att hermeneutiken går ut på att få förståelse. Vi kan genom 
introspektion, att vi kan se in i oss själva, förstå oss på hur andra människor känner och 
tänker. Hermeneutiken syftar till att få förståelse för innebörden i händelser, hur det kändes. 
Genom att vi utgår från oss själva kan vi också förstå oss på andra. Hermeneutiken är en 
tolkningslära där det gäller att sätta in det man tolkar i ett lämpligt sammanhang. From & 
Holmgren (2000) menar att hermeneutikern har tre fokus. Klassisk hermeneutik, 
humanvetenskaplig hermeneutik och filosofisk hermeneutik. För att säkerställa att det är 
felfria tolkningar som gjorts av en text använder man sig inom den klassiska hermeneutiken 
av särskilda metodregler. Inom den humanvetenskapliga hermeneutiken handlar det om att få 
förståelse, exempelvis för en text. För att få förståelse för texten måste man sätta sig in i 
författarens tänk, att förstå den andre är att själv få förståelse. Den filosofiska hermeneutiken 
syftar till att förstå textens innehåll.  
 
Val av intervjupersoner 
Jag har valt att intervjua sex personer, fyra elever och två studie- och yrkesvägledare fördelat 
på två gymnasieskolor i Umeå kommun. Dessa kvalitativa intervjuer utgör den primära 
informationen och litteraturen utgör den sekundära informationen (Eriksson 2008).   
 
För att få tag i intervjupersoner har jag använt mig av mitt kontaktnät. Jag har också ringt en 
av informanterna för att fråga om denne skulle kunna tänka sig att medverka i min studie. Alla 
deltagande har erfarenhet av studie- och yrkesvägledning, på ett eller annat sätt. Eleverna som 
deltagit i intervjuerna har fått studie- och yrkesvägledning både i grundskolan och nu på 
gymnasiet. De båda studie- och yrkesvägledarna har en studie- och yrkesvägledarutbildning 
och har varit verksamma i ett flertal år.  
 
Genomförande av intervjuerna 
Jan (Trost 2010) skriver att platser där en intervju hålls kan ha både för- och nackdelar. 
 
Studie- och yrkesvägledarna intervjuades på sina arbetsrum och intervjuerna varade i ungefär 
tjugo minuter vardera. En intervju med en elev genomfördes på ett café, den andra intervjun 
genomfördes i mitt hem och den tredje intervjun blev en parintervju som även den hölls i mitt 
hem. Intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna kunde ha påverkats av störningar som 
kollegor som kom och knackade på eller någon mobil som ringde, inget av dessa händelser 
inträffade. Jag som intervjuare ansåg mig inte heller vara i underläge trots att intervjuerna 
skedde på deras arbetsplats. Även om det kunde blivit “obalans i maktförhållandet” flöt 
intervjuerna på bra.  
 
Alla informanter informerades om syftet innan intervjuerna ägde rum och en av studie- och 
yrkesvägledarna fick ett informantbrev i förväg. Jag gjorde ett medvetet val att inte visa eller 
skicka frågorna i förväg just för att jag inte ville att resultatet skulle påverkas. Det jag önskade 
var att få så naturliga svar som möjligt. Resultaten från två av intervjuerna kan ha påverkats 
litet grand av att vi känner varandra sedan tidigare. Det tror jag kan ha påverkat intervjuerna 
på ett positivt sätt eftersom de båda informanterna blev mer bekväma med mig som 
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intervjuare och hade vetskap om att jag är väldigt intresserad av själva forskningsområdet. 
Det kan också vara en negativ påverkan då de kanske är mer försiktiga med sina svar och vad 
de delar med sig av. Ju mer man känner till intervjuaren ökar risken att man vill vara denne 
till lags. Det finns en risk att informanterna svarar som de tror att intervjuaren vill att de ska 
svara.   
 
Intervjufrågorna delades upp i olika teman för att underlätta för mig som intervjuare. 
Uppdelningen gjorde att det blev enklare för mig att ställa fler följdfrågor utan att tappa fokus 
på temat. Alla intervjuer spelades in med informanternas samtycke och när jag tänker tillbaka 
anser jag att de talade väldigt fritt, trots ljudupptagning. Trost (2010) skriver att:  
 
“I våra intervjuer försöker vi få den intervjuade att bli avslappad och naturlig, att inte 
föreställa sig. Vi försöker heller ej bedöma vad som är bra eller illa, vad som är lämpligt eller 
olämpligt” (Trost 2010, s.44). Informanterna pratade kring studie- och yrkesvägledning 
utifrån flera perspektiv och synvinklar.  
 

Forskningsetiska principer  
Alla informanter blev informerade om alla de fyra forskningsetiska principerna som är 
informations-, konfidentialitets-, nyttjande- och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Informationskravet innebär att jag som forskare ska delge informanterna syftet med studien 
och förklara deras del i studien. Konfidentialitetskravet innebär att den som intervjuar ska 
hantera uppgifterna på ett sådant sätt att informantens identitet inte kan undanröjas och att 
uppgifterna inte ska gå att få tag i utav någon utomstående. Nyttjandekravet - att uppgifterna 
som framkommit endast får användas till denna studie och får varken lånas ut eller i efterhand 
användas till icke-vetenskaplig forskning. Samtyckeskravet handlar om deltagarens 
medverkan i intervjun, att informanten när som helst kan avbryta sitt deltagande 
(Vetenskapsrådet 2002). 
 
Informerat samtycke innebär att informanten blir informerad om studiens syfte och vilka för- 
och nackdelar som kan uppstå i och med deltagandet i studien. Deltagandet i studien är 
frivilligt och informanten kan närsomhelst avsäga sin medverkan. För att informanternas svar 
inte ska styras av syftet kan det vara till fördel att man i efterhand, efter intervjuerna 
genomförts berättar om hela syftet kring studien. En annan fördel med att förklara syftet med 
hela studien i efterhand är att informanterna då delger så naturliga svar som möjligt (Kvale 
2009). 
 
Konfidentialitet handlar om hur man skyddar sin informants integritet, att vem som sagt eller 
gjort vad inte kommer att föras vidare. Det ska alltså att inte kunna framkomma vem eller 
vilka som intervjuats (Trost 2010). Anser informanten själv att konfidentialiteten inte är 
viktig, att det inte har någon betydelse om informantens identitet framkommer eller inte kan 
det vara bra om intervjuaren och informanten diskuterat kring detta innan intervjun. 
Nyttjandet av empirin kan vara en annan svårighet för studien. Nyttjandet betyder “hur 
forskaren får eller inte får använda sig utav materialet i framtiden”. Ibland händer det att 
intervjuaren och informanten skriver kontrakt om huruvida den insamlade empirin får 
användas längre fram eller inte (Kvale 2009).  
 
Anonymitet, som även det är en del av intervjun, kan inte utlovas då jag känner till alla mina 
informanter vid namn. Informanterna blir dock anonyma för läsaren (Trost 2010).  
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Studiens trovärdighet 
Då det framkommer vad jag ställt för frågor i min studie räknas min studie som trovärdig 
(Trost 2010). Att jag under intervjun ställer följdfrågor visar även det på studiens 
trovärdighet. Mina åsikter kring studien ska inte färga av sig på informanten, men det innebär 
inte att jag som intervjuare behöver vara fullständigt opartisk. Det är viktigt att inte tvinga på 
sina åsikter på den jag intervjuar. Anledningen till att jag inte vill överföra mina åsikter på 
informanten är för att jag genom den kvalitativa intervjun vill få fram deras uppfattning, 
erfarenheter, tankar och känslor. Vidare bedöms studien vara trovärdig då intervjuerna varken 
innehåller “påståendefrågor” eller “jag-förstår-frågor” (Trost 2010). 
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6.Resultat 
1.Elevernas attityd, behov, erfarenheter och förväntningar till/på studie- och 
yrkesvägledning 
 

Elevernas behov och förväntningar 
Eleverna har många behov och förväntningar när de kommer till studie- och 
yrkesvägledningen. Någonting som framkommit i samtliga intervjuer med eleverna är att de 
är i behov av information. I tre av fyra intervjuer uttryckte eleverna ett specifikt behov av 
information gällande vidare studier.Vidare anser två av fyra elever att de är i behov av mer 
vägledning nu i gymnasiet än i grundskolan. Anledningen till att behovet ökat säger Anna är 
för att: ”Jag är i större behov av vägledning nu för att det är större val och det finns fler 
valmöjligheter”. Hanna säger också i sin intervju att hon är i större behov av vägledning i 
gymnasiet än i grundskolan. De andra två intervjuade eleverna anser inte att deras behov av 
vägledning ökat. Egentligen har de ett ökat behov av vägledning, men anser att de inte fått 
den hjälp de sökt och därför undviker de vägledningen. För de båda uttrycker att de har ett 
behov av information, ett behov av att få veta hur det ser ut runtikring studierna. Elisabeth 
säger: ”Ja men det är så mycket som har med studier att göra, boende, antagningspoäng, ska 
man behöva flytta? Det är många frågor som snurrar runt…”. Jennifer instämmer i Elisabeths 
påstående och anser även hon att det är mycket som händer runt studierna och att hon är i 
behov av att ”få veta”. Elisabeth och Jennifer går i samma gymnasieskola men undviker som 
sagt vägledningen då de inte tycker att de fått några bra svar från vägledaren. De har båda ett 
behov av att studie- och yrkesvägledaren ska vara tydlig i sin information. 

 

Elisabeth och Jennifer har ett behov av att få bolla idéer med studie- och yrkesvägledaren, att 
vägledaren ska fungera som ett ”bollplank”. Hanna och Anna har ett behov av stöd och hjälp i 
sin valsituation och kring framtida tankar och idéer, Elisabeth och Jennifer säger detsamma. 
Ett annat behov som dyker upp under samtalen hos alla intervjuade elever är att de önskar att 
studie- och yrkesvägledaren skulle marknadsföra sig mer. Hanna säger att hon skulle vilja att 
studie- och yrkesvägledaren visade sig mer och sa: "Här är jag". Anna säger i sin intervju: 

 Jag önskar att hon kunde berätta vad hon jobbar med och vad hon kan hjälpa till med, att 
alla studie- och yrkesvägledare kunde berätta att de fanns. 

Informanterna vet inte riktigt vad studie- och yrkesvägledaren gör på skolan fast alla de 
intervjuade varit och besökt studie- och yrkesvägledaren. Elisabeth, Jennifer och Hanna 
uttrycker att de skulle vilja ha en diskussion med sin vägledare där de får samtala kring ”vad 
de skulle passa som”, att de har behov av en vägledare som lyssnar till just deras berättelse 
och deras frågeställningar som de har med sig. Hanna önskar att hon kunde få ha en djupare 
diskussion angående hennes frågeställningar, Anna önskar att hon kunde få känna en trygghet 
i samtalet med sin studie- och yrkesvägledare och en annan av eleverna säger: 

 Ja…men att vägledaren ska se mig för den jag är, utgå från vad jag tycker är roligt, inte 
bara att hon ska pracka på  mig sina åsikter - Elisabeth. 
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Många av elevernas tankar handlar om framtiden och alla intervjuade uttrycker att de har ett 
behov av att få veta vad de behöver ha med sig för att kunna gå vidare. Uppmuntran är ett 
annat behov som Jennifer och Elisabeth tar upp. De anser att det är viktigt att eleverna 
uppmuntras i vägledningen. Jennifer säger: ”Ja, jag önskar att vägledaren kunde säga att ”Det 
är klart du kommer klara det här, Jennifer!”. Hanna som berättade att hon hade ett större 
behov av vägledning nu än tidigare säger att hon har ett behov av att först få prata igenom 
vilka alternativ som finns gällande fortsatta studier och arbeten och sedan hur hon skulle 
kunna ta sig dit. Elisabeth och Jennifer är inne lite på samma spår. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de intervjuade eleverna inte upplever ett lika stort behov av 
vägledning i grundskolan som nu i gymnasiet. De säger att det ökade behovet av 
vägledningen beror på att det finns så mycket att välja på, att det är mycket information man 
ska ta till sig och att valen och besluten som ska tas nu är mycket större än tidigare. 
Förväntningarna på studie- och yrkesvägledaren är mycket höga. De intervjuade har 
förväntningar på att studie- och yrkesvägledaren ska; säga rätt saker, veta om det finns fler 
vägar till samma utbildning, ha kunskap kring vilka alternativ som finns, till exempel 
behörigheter, meritpoäng, ansökningar, datum för högskoleprovet etcetera. Studie- och 
yrkesvägledaren ska också finnas till för alla elever, ge stöd och hjälp, vara öppen, förstående 
och hjälpsam. "Jag önskar att det kunde vara mer öppet till vägledaren, att jag kunde få känna 
mig välkommen". -Hanna  

Elisabeth säger att hon förväntar sig att studie- och yrkesvägledaren ska ha informationer som 
riktar sig till alla. Inte som hon uttryckte det ”bara för de som har A i alla ämnen”. Vidare 
gällande förväntningar upplever både Jennifer och Elisabeth att de flertalet gånger blivit 
”sågade” av studie- och yrkesvägledaren för hur de tyckt och tänkt, de förväntar sig som jag 
skrivit i några stycken ovan att de istället ska bli uppmuntrade i sina val och beslut. Anna har 
förväntningar på att hennes studie- och yrkesvägledare ska ha kunskap kring behörigheter och 
olika vägar in till universitet och högskola och Hanna hade förväntningar på att hon skulle få 
svar om sina frågor på utlandsstudier. Anna uttalade även en förväntan kring att vägledaren 
skulle säga vilken väg hon skulle välja. Anna: "Är det den här vägen? Eller den här?”. 

Elevernas erfarenheter och attityd 
Eleverna som intervjuats har erfarenheter av studie- och yrkesvägledning både i grundskolan 
och från gymnasiet. I grundskolan berättar de intervjuade att vägen redan var ganska utstakad 
och att de gick till studie- och yrkesvägledaren för att de blev ditkallade för samtal inför deras 
stundande gymnasieval. Elisabeth säger att hon tyckte att vägledningen i grundskolan 
handlade om:  

Ja men vägledningen i grundskolan var ju att få en ”push” i rätt riktning, här på gymnasiet 
är det mer att fullfölja sina drömmar. ”Vad vill jag?” Och hur söker jag vidare?”  

Tre av fyra elever uttrycker i sina intervjuer kring deras erfarenheter att studie- och 
yrkesvägledaren sagt saker till dem som senare visat sig vara felaktiga. På grund av att studie- 
och yrkesvägledaren gett felaktig information går ingen av dessa tre längre med frågor till 
vägledaren. De anser att ”om man ska få reda på rätt information så får man ta reda på den 
själv”. Anna säger att hon hellre går till någon annan än studie- och yrkesvägledaren nu för 
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tiden för att få rätt information. Anna berättar vidare: ”Då går jag hellre till någon som jag tror 
har de rätta svaren på det jag söker, och inte till min syo”. Ett förvirrat intryck är någonting 
annat som Anna berättar att hon fått erfara från studie- och yrkesvägledarna. Förvirrat på det 
sättet att de inte har någon samverkan med varandra och att de inte kunnat ge några direkta 
svar på hennes frågeställningar. Angående det här med att studie- och yrkesvägledarna gett ett 
förvirrat intryck säger Anna att en lösning skulle kunna vara att de säger: "Jag har inget svar 
jag kan ge dig just nu, men jag kan återkomma. Det skulle vara mycket mycket bättre". När 
Hanna beskrev hennes erfarenheter av vägledning berättade hon att när hon kom med 
frågeställningar så skickades hon bara vidare från en person till en annan.  

Jag bollades bara vidare, det var som att ingen hade någon riktig koll. Jag började nästan 
undra ifall min studie- och yrkesvägledare var utbildad eller om hon bara hade fått hoppa in 
för att det behövdes en vikarie.  

 

Vägledarnas synvinkel 
Båda de intervjuade studie- och yrkesvägledarna anser att elevernas största behov är att få 
information och att många elever kommer till oss för att, som båda studie- och 
yrkesvägledarna sa: "De vill ha någonting fixat". Maria som jobbar som studie- och 
yrkesvägledare på Björkstaskolan betonar i början av sin intervju att "det är viktigt att ta hand 
om ungdomarna och undersöka deras behov". Maria berättar vidare att behoven ser olika ut 
om man jämför samtalen i grundskolan och samtalen här i gymnasiet. I grundskolan handlar 
det om valet till gymnasiet och nu: "Här på gymnasiet är det ju mer behov av information". 
Maria säger att de olika valen i gymnasiet är processer som tar lång tid och att det är många 
som har svårt för att på en gång säga att "Jag vet precis vad jag ska gå!". Maria är orolig att 
eleverna inte kommer till henne för att de inte har någonting konkret att fråga och då säger 
hon att: "Det är ju precis då eleverna ska komma till mig!" Maria tror inte att eleverna har så 
jättemycket förväntningar på studie- och yrkesvägledaren men säger ändå att:  

Det kanske finns vissa som vill ha specifik kunskap och gärna att vi gör saker för dem. Att 
vissa elever förväntar sig att vi ska söka åt dem och göra det här, och sådär. 

Annelie som arbetar som studie- och yrkesvägledare på den andra gymnasieskolan, 
Tallstaskolan, instämmer i Marias tankegångar och tror inte att eleverna har några speciella 
behov och förväntningar på studie- och yrkesvägledaren när de kommer för samtal, men 
Annelie lyfter också det här med att några av eleverna tror att man som studie- och 
yrkesvägledare ska "ge allt" till eleven. För att eleverna ska kunna hitta den information som 
de eftersöker arbetar både studie- och yrkesvägledare Maria och Annelie för att ge eleverna de 
verktyg de behöver för att nå ända fram. Behovet av vägledning i grundskolan skiljer sig ifrån 
hur det ser ut här på gymnasiet. I grundskolan hade eleverna ett behov av att bara komma och 
samtala, att eleverna bara fick komma som de var, men att det nu i gymnasiet finns ett större 
behov av mer information, säger Maria.  

Marknadsföring tar både studie- och yrkesvägledare Maria och Annelie upp. Annelie säger 
om marknadföring:  
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Ja jag tror att det är viktigt att vi studie- och yrkesvägledare marknadsför oss, så att eleverna 
vet att vi finns. Vi finns ju till...servicen är till eleverna. -Annelie 

Maria på Björkstaskolan säger också att "vi behöver marknadsföra oss" och berättar mer om 
var hon skulle kunna hitta tid för att kunna genomföra detta. Både Maria på Björkstaskolan 
och Annelie på Tallstaskolan uttrycker att de skulle vilja ha mer tid för vägledning. Annelie 
säger: "Jag önskar att det fanns mer tid till vägledning" och Maria säger: "Jag önskar att det 
var mer vägledning istället för administration." 

2.Elevernas upplevelser av sina behov och förväntningar på studie- och 
yrkesvägledning 
Eleverna 
Det kan genom intervjusvaren konstateras att eleverna inte alls får sina behov tillfredsställda. 
Deras förväntningar på studie- och yrkesvägledaren har blivit grusade. Behoven och 
förväntningarna har inte kunnat bemötas av studie- och yrkesvägledaren. På grund av att 
studie- och yrkesvägledaren inte har kunnat bemöta dessa behov och förväntningar går tre av 
de fyra intervjuade eleverna inte längre dit. De söker nu svar och information från andra 
personer som de tror sitter inne med de rätta svaren eller försöker hitta information själva. De 
har fått felaktig och bristfällig information och Anna beskriver det som...   

Vägledarnas synvinkel 
Vägledarna upplever inte att eleverna har så stora förväntningar på dem. Det Maria och 
Annelie berättar är att det finns en viss del elever som antar, att som Annelie säger: "Vissa har 
förväntningar på att vi ska vara någon slags uppslagsbok". Annars säger Annelie att många 
vill veta mer om jobb och utforska vilka de är. Annelie berättar vidare att det handlar mycket 
om att bena ut vad eleverna är bra på och att en del elever inte kommer till henne för att de 
inte vet vad de ska fråga om. Annelie säger att de som har ett behov av studie- och 
yrkesvägledning är de eleverna som är studiemotiverade och de eleverna som inte har ett 
behov av studie- och yrkesvägledning kommer helt enkelt inte förbi för att samtala kring 
framtida studier eller utbildning. Annelie säger också att det i utvärderingar har kommit fram 
att "eleverna känner sig nöjda med den vägledningen som finns".  

3. Studie- och yrkesvägledarens uppdrag enligt elever respektive studie- och 
yrkesvägledarna 
 

Elever 
Gemensamt för alla elever är att de inte riktigt vet vad en studie- och yrkesvägledare har för 
uppdrag eller arbetsuppgifter. Får eleverna beskriva vad de tror en studie- och yrkesvägledare 
jobbar med är det enligt Jennifer: ”Att eleven får bättre koll på sina studier". Och Elisabeth 
beskriver att studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att informera. Jennifer tror att studie- 
och yrkesvägledarens arbetsuppgifter är: "Att eleven ska få bättre koll på sina studier". Anna 
beskriver vägledarens uppdrag såhär:  
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Ja men syon ska väl stötta eleverna i deras val, ha samtal…vägledning, vägleda inom det som 
eleven tycker de är bra på och har intresse för. Ge tips och inspiration kanske. Och hålla sig 
uppdaterad. 

Hanna säger: ”Jag vet inte vad de gör egentligen...”.  

Sammantaget kan sägas att när eleverna fått gissa sig till vad en studie- och yrkesvägledare 
har för uppdrag och arbetsuppgifter kommer de ganska nära sanningen men samtidigt har de 
ingen aning om och visar stor osäkerhet inför vad som egentligen är en studie- och 
yrkesvägledares uppdrag och arbetsuppgifter.  

Vägledares synvinkel 
Vägledarna beskriver sin roll som väldigt betydelsefull, att deras arbetsuppgifter och uppdrag 
är viktigt. Vägledare Maria beskriver att hon brinner för att arbeta tillsammans med 
ungdomarna, att hon vill ge dem verktyg för att hitta den information de söker. Även att hon 
vill informera eleverna och hjälpa dem i deras val. Maria säger: "Så jag tycker vi har en 
jätteviktig roll att fylla och vi får ofta höra att vi är väldigt viktig". Vidare berättar Maria om 
att det är viktigt att man som studie- och yrkesvägledare vågar ta för sig. Både när det gäller 
att få tag i ny information men också för att få ett fungerande samarbete tillsammans med 
lärarna på skolan så att vägledningen kan integreras i de andra ämnena. Maria berättar att hon 
har fått komma in på några lärares lektioner för att berätta mer kring hur eleverna kan skriva 
CV och personligt brev. Maria reflekterar över sitt uppdrag och sina arbetsuppgifter som 
studie- och yrkesvägledare och säger att de inte har några styrdokument, eller i alla fall inga 
lokala styrdokument. Maria påpekar dock att Skolförordningen, Skollagen och De allmänna 
råden finns, men att de inte riktigt är någonting som styr. Maria säger att "Det känns inte 
väldigt styrande, om man säger så". Maria berättar att de en gång gjorde en lista över alla 
arbetsuppgifter en studie- och yrkesvägledare har och kom fram till att: "Det var väldigt 
många uppgifter". Annelie, som arbetar som studie- och yrkesvägledare på en annan 
gymnasieskola berättar att hon ålagts uppgifter av det mer administrativa stuket, men att hon 
arbetar för att det ska bli mer vägledning, Maria arbetar också för att det ska kunna bli mer 
vägledning istället för administration. Någonting som kommer fram är att de båda vägledarna, 
Maria och Annelie, har vissa specifika arbetsuppgifter som man inte skulle kunna tänka sig att 
en studie- och yrkesvägledare egentligen arbetar med. Av konfidentialitetsskäl kan jag inte 
specifikt gå närmare in på deras arbetsuppgifter, det jag kan säga är att de är av administrativ 
art och alls inte handlar om vägledning.  

 

Studie- och yrkesvägledarna på den ena skolan kanske snart får ett lokalt styrdokument nu när 
de fått en chef som ansvarar för dem. Men annars berättar Maria att de har ett årshjul de utgår 
ifrån när de planerar in verksamheten. Avslutningsvis när jag frågar om det finns någonting 
mer Maria skulle vilja arbeta med säger hon: "Vägledning". Vägledning för att hon anser att 
hon blivit ålagd så mycket administrativa uppgifter och Annelie som arbetar som studie- och 
yrkesvägledare på den andra gymnasieskolan instämmer, hon önskar även hon mer tid för 
vägledning. Maria berättar att hon arbetar mycket med "byten":  
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I det stora hela kommer eleverna till mig för att de vill göra byten, byta kurser, byta inriktning 
och byta skola. Det är mycket som handlar om byten, som jag sysslar med.  

 

Vidare framkommer det att Maria arbetar en hel del med elevvårdsteamet som finns på skolan 
och att hon ser det som ett samarbete mellan elevvårdsteamet och ungdomarna. Det är olika 
från gång till gång vad som kommer upp i samarbetet med elevvårdsteamet.  

Senare under intervjun när vi diskuterar kring arbetsuppgifter och studie- och 
yrkesvägledarens uppdrag reflekterar Maria:  

Lärarna har ju ingen aning om vad vi har för kunskaper om olika teorier och modeller för 
hur eleverna kan välja och när inte lärarna vet vad vi har för kompetens, hur ska då eleverna 
veta vad vi arbetar med? 

För att förändra bilden att eleverna inte vet vad studie- och yrkesvägledarna kan göra för dem 
föreslår Maria att studie- och yrkesvägledarna måste marknadsföra sig. Maria säger att det är 
viktigt att studie- och yrkesvägledare går ut och berättar om sig själva och sitt yrke: "Det här 
kan jag erbjuda er, ni kan komma till mig om ni har några frågor och funderingar kring kurser 
och utbildning, och så vidare".  

7.Analys 
Detta avsnitt syftar till att genom hermeneutisk analysmodell tolka de resultat som 
framkommit under avsnittet "Bakgrund och tidigare forskning" samt resultatdelen. 
Hermeneutisk analysmodell handlar om att få förståelse, att få förståelse för människor och 
deras handlande och resultatet av deras handlingar (Thurén, 2007).  

Elevernas attityd, behov, erfarenhet och förväntningar 
De fyra intervjuade informanterna hade väldigt höga krav och förväntningar på sin studie- och 
yrkesvägledare. De önskade få stöd, och hjälp, att hon skulle lyssna till deras berättelse och 
mycket mer. I Lovéns studie från 1993 kan vi läsa om att eleverna redan här också hade höga 
förväntningar på studie- och yrkesvägledaren. Egentligen exakt samma förväntningar då år 
1993 som idag 2015. Henrysson (1994), Jonsson (1978) samt Lovén (2000) skriver alla om att 
eleverna hade ett behov av fler och mer djupgående samtal, djupare diskussioner samt ett 
behov av samtal kring hela deras situation. Någonting som i alla fall en av eleverna 
poängterar som någonting viktigt, ett önskemål om att få ha en mer djupgående diskussion 
kring hela sin situation och alla hennes frågeställningar. Lovén (2000) skrev om att eleverna 
hade bristande information kring hur utbildningsutbudet såg ut, liknande information 
framkom i alla samtalen med de intervjuade eleverna. De önskade mer information kring 
vidare studier. Jennifer, Elisabeth och Hanna, alltså tre av fyra elever önskade mer 
information för fortsatta studier. Författaren skriver vidare om de behov och förväntningar 
som eleverna hade på studie- och yrkesvägledaren, att det skulle vara någon som var lyssnade 
till elevernas berättelse, var öppen, visade förståelse och omtanke. Liknande önskemål, behov 
och förväntningar på dessa egenskaper framkom även i Henrysson (1994), Schedin (2007), 
Borhagen & Lovén (1991) studier. Alla informanter instämmer i dessa behov, speciellt att de 
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önskade att studie- och yrkesvägledaren skulle vara en öppen person som visade omtanke. 
Skolverket (1997) och Lindh (2007) skriver om det ökade behovet av information. Eleverna 
som jag intervjuat berättade också att de hade ett ökat behov av information då det nu är fler 
och större val och det även finns mer information tillgänligt. I "De allmänna råden för arbetet 
med studie- och yrkesvägledning"  samt i Gunnel (Lindh, 2007)  bok står det om att det är 
viktigt att eleverna blir medvetna om sig själva och det kan även det kopplas till de fyra 
intervjuade eleverna. De hade frågor som "vad passar jag som?" Och Gunnel (Lindh, 2007) 
skrev om att eleverna önskade svar på sina frågeställningar, fast här skiljer det sig. Eleverna i 
Lindhs (2007) studie berättar att de hade förståelse för ifall vägledaren inte hade svar på alla 
deras frågeställningar medans de intervjuade eleverna i min studie visade stor besvikelse 
kring att de inte fått svar på sina frågeställningar trots att det var ett behov de hade. Elisabeth 
och Jennifer pratade om att de önskade få uppmuntran från sin vägledare, någonting som 
Schedin (2007) även behandlade i sin studie. Att eleverna önskade uppmuntran så att de 
skulle kunna känna sig mer nöjda och lättade över sina val och beslut. Författaren (Lovén, 
2000) skrev om att eleverna i första hand eftersöker information och det är någonting de 
intervjuade vägledarna instämmer i, att det i första hand information som eleverna söker. 
Lindh (2007) skriver om att studie- och yrkesvägledaren har höga krav på sig i 
styrdokumenten De allmänna råden för arbetet med studie- och yrkesvägledningen och inga 
begränsningar på sitt uppdrag. De intervjuade vägledarna beskriver båda att de har stora 
mängder arbetsuppgifter och ingen tydlig styrning. Författaren menar på att eftersom det inte 
finns några begränsningar påverkar detta studie- och yrkesvägledningen. Studie- och 
yrkesvägledaren måste prioritera vad som kan och inte kan komma med i samtalet eller i 
verksamheten. De flesta undersökningar som gjorts visar på att elevernas inställning till deras 
studie- och yrkesvägledare är positiv och de resultaten som framkommit i min studie är att 
eleverna var nöjda med den vägledningen de fått i grundskolan, men inte nu under 
gymnasietiden. De visar på en väldigt negativ inställning till sin studie- och yrkesvägledare. 
Den negativa inställningen, eller den studien som hade mest liknande resultat som i min finns 
att hitta i Lena (Lidström 2009) avhandling. De intervjuade i den studien ansåg att de hade fått 
bristfälligt stöd, råd som saknade innehåll och var betydelselösa, felaktig information och 
avslutningsvis att de kom fram till att "själv är bäste dräng". Alla de här erfarenheterna kan 
återges i min studie, eleverna är utav precis samma åsikt. Schedin (2007) skriver att de elever 
som blivit intervjuade i hans studie ansåg att vägledaren försökte påverka eleverna genom att 
föra över sina åsikter på eleverna. Just detta tar en av mina informanter upp. Att studie- och 
yrkesvägledaren försökte "pracka på mig hennes åsikter".   

8.Diskussion och slutsatser 
Resultatdiskussion 
Det kan tyckas vara märkligt att studie- och yrkesvägledarna inte vet vad eleven har för behov 
eller förväntningar på vägledningen. Det är märkligt på det sättet att studie- och 
yrkesvägledarna på skolan är olyckligt ovetande om elevernas tankegångar. Eleverna visade 
på ett klart missnöje gentemot studie- och yrkesvägledningen. Jag anser att om vi blivande 
studie- och yrkesvägledare skulle ha en arbetsbeskrivning skulle vi för det första få konkreta 
arbetsuppgifter. Det andra vi skulle vinna på det är att vi skulle kunna berätta mer för eleven 
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kring vad det är vi arbetar med och vad vi kan hjälpa till med. Det skulle förhoppningsvis ge 
vägledaren en möjlighet att spendera mer tid åt vägledning och mindre tid åt administrativa 
uppgifter, om vi hade haft en arbetsbeskrivning.  Det skulle även underlätta ifall kommunerna 
och rektorerna tog sitt ansvar och utvärderade studie- och yrkesvägledningen. Då skulle det 
säkerligen komma fram utvecklingsområden att arbeta med och för. I Skolverkets rapporter 
från 2005 och 2007 visar det sig att det finns brister och därefter skapades De allmänna råden 
för arbete med studie- och yrkesvägledning (Skolverket 2013).  

Metoddiskussion 
Valet av kvalitativa intervjuer ansåg jag vara passande då jag som författare var intresserad av 
att få förståelse kring de intervjuades berättelser. Jag anser även att det var passande då jag 
ville gå på djupet för att förstå hur eleverna tänkte och kände och vilka erfarenheter de hade. 
Genomförandet av intervjuerna skedde på olika platser. Någonting som kan ha haft både för- 
och nackdelar. Jag anser att födelarna vägde tyngre, än nackdelarna. Hur kommer det sig? Jag 
lät informanterna välja plats för intervjuerna, det för att de valde att ställa upp som 
informanter till arbetet och jag hade en tanke med att de då kunde känna sig mer avslappnade 
och ge mer naturliga svar om de själva fick bestämma var de ville genomföra intervjuerna 
någonstans. En intervju genomfördes på ett café och där var nackdelarna att det var hög musik 
som spelades, vilket i efterhand påverkade att jag fick lyssna på intervjun flera gånger för att 
höra så att jag skrev ner rätt ord. I slutändan hade detta ingen betydelse då jag ändå fick fram 
hela informantens berättelse ordagrant. Andra störningsmoment var caféutrustningen och att 
de fanns människor som man hörde samtalade i bakgrunden. Men som sagts tidigare var detta 
ingenting som påverkade slutresultatet. Den andra och tredje intervjun genomfördes på studie- 
och yrkesvägledarnas arbetsplats. Det kan ha varit så att studie- och yrkesvägledarna inte 
vågade svara fullt ut då de kanske kan ha uppfattat vissa av frågorna som känsliga, men jag 
fick så pass utförliga svar att jag ändå kunde jämföra dessa med varandra och även hitta 
likheter. Det fanns inga övriga störningsmoment som ringande telefoner och så vidare. 
Obalans i maktförhållandet var någonting som skulle kunna uppstått, allså att jag som 
oerfaren intervjuare skulle hamnat i underläge eftersom jag befann mig i studie- och 
yrkesvägledarens arbetsrum. Även det att de är utbildade och jag inte är färdiglärd ännu, detta 
var inte heller någonting jag anser inträffade. Det här med "obalans i maktförhållandet" är 
någonting som också kunde skett under intervju 1, 4 och 5 då informanterna kunde anse att 
jag hade "övertaget" eftersom jag intervjuade dem och då var den som kanske kunde anses 
"veta mest och bäst", jag anser att eleverna svarade naturligt och sanningsenligt. Jag hade en 
gruppintervju och Trost (2000) säger att det kan finnas både för- och nackdelar med det. 
Fördelar är att de intervjuade kan inspirera varandra med tankar och idéer, men nackdelar kan 
vara att den som är mest talför får mest talutrymme och den andra personen i intervjun 
hamnar i skymundan. En annan nackdel författaren tar upp är att de intervjuade kan samlas 
kring en åsikt för att de tror att de är "det som förväntas vara rätt svar". Det kan vara möjligt 
att Elisabeth fick mer talutrymme, men Jennifer vågade ändå ta för sig och jag som 
intervjuade fick fördela ordet dem emellan. Flera frågor i en fråga var någonting som kunde 
uppstå under mina intervjuer och det anser jag är någonting som man endast kan lära sig 
genom att "övning ger färdighet". Jag är ingen intervjuare, men ju fler intervjuer jag 
genomförde, desto mer säker kände jag mig i min roll och det kom inte flera frågor i en fråga. 
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De intervjuade var sex kvinnor, vad kan det ha haft för betydelse för studien? Jag valde att 
intervjua dessa personer, dels utifrån att jag gjorde ett bekvämlighets urval, men tanken var 
från början att jag skulle haft med killar/män i studien också. Jag ville inte att fokus skulle 
ligga på "kvinnor söker sig mer till vägledning än män" som redan finns skrivet om i andra 
studier. Retrospektivafrågor var någonting annat jag arbetade med lite under studien. Trost 
(2000) menar på att det kan vara komplicerat att ställa dessa frågor då det inte går att säga 
exakt vad personen kände just där och då, utan att man mer får en minnesbild utav hur de 
kommer ihåg en viss händelse. Jag anser att eftersom det handlade om vägledning både i dåtid 
och nutid fick jag en mer nyanserad bild och de kunde relatera till studie- och 
yrkesvägledningen i grundskolan då det till största del handlade om att söka till gymnasiet och 
att vägen redan var ganska så utstakad.  

 

Under arbetets gång har jag många gånger reflekterat kring det här med att skriva själv och 
jag anser att det har varit ett väldigt stort projekt. Många gånger övermäktigt. Skulle jag 
någon gång i framtiden skriva ett annat arbete skulle jag önska att skriva och samarbeta 
tillsammans med någon annan. Fördelarna med att kunna skriva med någon annan är att man 
får två perspektiv, kan arbeta mer effektivt och inspirera varandra.  

Slutsatser 
En slutsats som framkommit är att attityden till studie- och yrkesvägledningen är väldigt 
negativ och anledningen till att det är på det här sättet är på grund av grusade behov och 
förväntningar och att tidigare erfarenheter skapat en negativ attityd till studie- och 
yrkesvägledningen.  

Som ni i början av studien kunde läsa finns ingen arbetsbeskrivning för studie- och 
yrkesvägledaren, utan studie- och yrkesvägledaren räknas som ”personalen” och det är 
rektorn som är ansvarig för arbetsfördelningen av de studie- och yrkesorienterade uppgifterna. 
Jag tror att detta bidrar till att eleverna har en vag uppfattning och att vägledarna har svårt att 
möta elevernas behov.  

Jag anser att nu när vi vet att eleverna vad eleverna har för attityd, behov, erfarenheter och 
förväntningar skulle vi kunna mötas. Vi skulle kunna mötas genom att marknadsföra oss för 
eleverna och genom att berätta vad vi kan göra för dem. En årlig utvärdering av studie- och 
yrkesverksamheten skulle hjälpa oss studie- och yrkesvägledare att få reda på vad som 
behöver utvecklas. Kommunerna behöver ta tag i detta försummade område vad gäller 
utvärdering. Övriga delar av skolväsendet utvärderas mycket noggrant årligen redan idag.  

Förslag till framtida forskning 
Jag skulle efter att ha undersökt elevernas uppfattningar kring attityd, behov, erfarenheter och 
förväntningar på studie- och yrkesvägledningen vilja se att huvudmännen och rektorerna tar 
mer ansvar för verksamheten. Jag tycker även det vore väldigt intressant om det gjordes större 
utvärderingar av studie- och yrkesverksamheten på gymnasiet. Av den anledningen att det är 
andra val i gymnasiet som kan bestå av både framtida studier eller framtida arbete i jämförelse 
med valen i grundskolan. Också för att den forskningen som finns idag till största del består 
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utav forskning kring vägledningen i grundskolan och det inte finns mycket studier kring 
studie- och yrkesvägledningen i gymnasiet. 
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Bilaga 1 Informantbrev 

Umeå universitet     
   2015-04-14 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet     
 
Undersökning kring vilka förväntningar och behov eleverna har kring studie- och 
yrkesvägledning.  
 
Hej! 
Jag heter Liza Blom och studerar till studie- och yrkesvägledare vid Umeå universitet. Jag 
skriver just nu mitt examensarbete kring vilka behov och förväntningar eleverna har kring 
studie- och yrkesvägledning och vill få ny kunskap kring hur vi kan möta elevernas behov och 
utvecklas i vår roll som studie- och yrkesvägledare. Jag fick din mejl och ditt nummer via en 
klasskamrat som varit i kontakt med dig tidigare.  
 
Jag skulle vara väldigt tacksam om Du ville ställa upp och dela med Dig av Dina erfarenheter 
och tankar.  
 
Det gäller en intervju som beräknas ta ungefär 30 minuter, som kommer att spelas in. De 
uppgifter som går att identifiera så som namn och skola kommer i arbetet att avidentifieras. 
De data som jag samlar in kommer endast användas i mitt arbete och när arbetet blivit 
godkänt kommer inspelningen att raderas.  
 
Självklart är Din medverkan frivillig och Du kan närsomhelst avbryta intervjun eller Din 
medverkan. Väljer du att avbryta Din medverkan kommer Dina uppgifter inte vara en del av 
arbetet. Är det så att Du önskar ett slutgiltigt resultat av arbetet skickar jag gärna över det.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Liza Blom 

Liza Blom    Inger Landström 
Studerande    Handledare 
Mobil: 070-0900 352   Mejl:ingerlandstrom@umu.se 
Mejl:lizablom@live.se     
      
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 Frågor till eleverna 
Hur ser du på själva yrket studie- och yrkesvägledare? 

Vad har du för erfarenheter av studie- och yrkesvägledare? 

Hur upplever du studie- och yrkesvägledningen på din skola? 

Upplever du någon skillnad i dina behov av studie- och yrkesvägledning i grundskolan och 
här på gymnasiet? 

Vad tycker du att det är viktigt att en studie- och yrkesvägledare arbetar med? 

Är det någonting annat du önskar att dem skulle arbeta med? 

Finns det någonting övrigt du skulle vilja lägga till? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Bilaga 3 Frågor till studie- och yrkesvägledaren 
Vilka är dina förväntningar på de eleverna som kommer till dig? 
 
Vad tror du att eleverna har för förväntningar och behov när de kommer till dig? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Finns det några styrdokument för hur ert arbete ska gå till?  

Finns det någonting som du skulle önska att ni fick jobba mer med? 
 
Hur ser du på din yrkesroll? 

Vad skulle du vilja skicka med eleverna? 

Finns det någoting annat du skulle vilja lägga till? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


