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Förord 
 

Tre år vid Umeå universitet är till ända och samtidigt som det ibland känns som om det var 
igår vi alla stod lite nervösa utanför hörsalen inför första mötet med både kursare och lärare så 
har det ändå varit en lång resa vi har företagit oss, en resa som givit oss både kunskap och 
erfarenheter vi kan ha nytta av både i vårt yrkesverksamma liv som studie- och 
yrkesvägledare men också i privatlivet. 

Vi vill passa på att tacka alla lärare och föreläsare involverade i programmets kurser, alla 
klasskamrater som både kommit och gått och dessutom tack till våra handledare på 
praktikperioderna som visat oss yrkets vardag. Till sist ett stort tack till våra familjer som stått 
ut med söndagsmöten hela våren och ändå stöttat oss hela vägen fram. 

Genomförandet av den avslutande kursen på studie- och yrkesvägledarprogrammet och tillika 
kvalitativa studien om studie- och yrkesvägledares samverkansroll har varit ett nöje från start 
till mål. Nu hoppas vi att ni finner lika mycket intresse i att läsa vårt examensarbete som vi 
gjorde under arbetets gång. Mycket nöje. 
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Abstract 
 

The purpose of this thesis was to investigate the attitudes and working methods that study- 
and career counselors apply when it comes to competence provision. The main focus of the 
thesis was to investigate whether the study and career counselors consider that competence 
development work is an essential part of their work in a primary school in a municipality with 
a dominant market of industries. Therefor our main question was about how the study and 
career counsellors are working with this today, if there is any influence from external 
stakeholders and what the desired role of collaboration they would like to have in the future. 
We have contacted forty study and career counsellors who work in primary school in member 
municipalities in the network of Industristarka Kommuner and they were interviewed by mail 
and in some cases by phone. There were totally nine study and career counsellors that were 
represented in the survey. The study results in a model for the collaborative role, which could 
be divided into four stages, directly active, indirectly active, indirectly passive and direct 
passive, depending on the position and behavior of study and career counselors in the question 
of collaboration. The roles could also be linked to different career theories and were largely 
dependent on how the top of the board looked and most of our informants had a desire to take 
a step back and allow someone else to manage the skills to solve time for other guidance 
work. 

Keywords: career guidance counselor, deficit professions, industrial municipalities, 
interoperate, primary school 
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1. Inledning
 

 

Näringslivet står idag inför stora utmaningar när det kommer till säkerställandet av ny 
kompetent arbetskraft. Många ungdomar ser sig själva i helt andra typer av branscher än de 
branscher där det största behovet av arbetskraft finns. Industri, vård och skola är tre stora 
branscher där behovet av kompetent arbetskraft är generellt stort både nationellt och lokalt 
(Arbetsförmedlingen, 2017a). Prognoserna pekar fortsatt mot ett stort behov i dessa yrken 
även i det längre perspektivet där de industritäta landsbygdskommunerna är extra utsatta 
(Arbetsförmedlingen, 2017b). I några av dessa utsatta kommuner har ledande politiker även 
bildat nätverket Starka Industrikommuner där kompetensförsörjningen hamnar långt upp på 
prioritetslistan, eftersom de menar att detta är indirekt avgörande för industriföretagens och 
samhällenas fortsatta tillväxt. Utmaningarna består av att i takt med den allt mer fortskridna 
urbaniseringen (SCB, 2015), locka individer att välja att stanna kvar i regionen och utbilda sig 
i viktiga bristkompetenser i bl.a. industribranschen. En av branschens satsningar är då att 
försöka öka ungdomars intresse för teknik genom att samverka med skolorna i regionen. 
Satsningarna gör genom att framförallt inrikta sig på de lägre årskurserna och på så sätt 
indirekt påverka dem att välja de utbildningar på gymnasiet, där den kunskap som näringslivet 
har behov av anskaffas. 

Intressenterna för den egna branschens kompetensförsörjning är många men också varierat 
engagerade när det kommer till att samverka med skolan. Industrin är en av de branscher som 
legat i framkant då de strävar efter ett ökat inflytande både i skolan och då framförallt i studie- 
och yrkesvägledningen.   

Bland landets 15-åringar finns enligt Ungdomsbarometern ett ökat sug efter att få 
reda på vilken typ av arbetskraft som kommer att efterfrågas imorgon, de anser inte 
att skolan gett dem bra information om vilka yrkesmöjligheter som finns. Studie- 
och yrkesvägledarna är samtidigt enligt ungdomarna själva en av de mest 
inflytelserika påverkarna i elevers studieval jämte föräldrar, vänner och lärare. Mot 
bakgrund av detta får skolans studie- och yrkesvägledning en allt viktigare roll att 
spela. Dels genom att kanalisera ungdomarnas intressen och drömmar i yrkes- och 
utbildningsval, dels genom att ge en realistisk bild av vilka utbildningar som kan 
leda till jobb. Därför bör studie- och yrkesvägledningen tydligare kopplas till de 
regionala kompetensplattformarna. (Industrirådet, 2014) 

Studie- och yrkesvägledare beskrivs som inflytelserika påverkare, som står för minst lika 
mycket påverkan som både föräldrar, lärare och vänner i ungdomarnas gymnasieval. Industrin 
menar att studie- och yrkesvägledarnas roll i frågan om kompetensförsörjning är viktig och 
önskar sig ett förhållningssätt där studie- och yrkesvägledare ger realistiska bilder av vilka 
utbildningar som kan leda till jobb. Samtidigt upplevs en vilja att få reda på vilka bristyrken 
som finns i framtiden från elevernas sida vilket de inte upplever att de fått nu. Det finns därför 
en anledning för industrin att försöka ändra studie- och yrkesvägledarens samverkansroll. 
Detta är ett av många exempel på de krafter som vill vara med och påverka studie- och 
yrkesvägledare i sin attityd kring dessa frågor men har studie- och yrkesvägledarna tagit till 
sig den kritiken under de senaste åren och nu börjat lyssna på näringslivets önskemål och gå 
så långt så de börjat närma sig det forna matchningsidealet istället för att upprätthålla god etik 
i form av ett individcentrerat förhållningsätt? Både medvetet och omedvetet kan det finnas 
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risk att studie- och yrkesvägledare finner svårighet att upprätthålla en balanserad 
samverkansroll när trycket utifrån blir för stort. 

I och med sin roll, som många gånger är i form av skolans dörrvakt, blir studie- och 
yrkesvägledare de som informellt har stort inflytande i vilka som släpps in för att samverka 
med skolan. Detta kan innebära en viss exponering för särintressen där det kan ha inneburit en 
ökad relevans för arbetsmarknaden i vägledningssamtalet och en risk att studie- och 
yrkesvägledaren känner ett ökat ansvarstagande gentemot samhället i stort. Om detta skulle 
vara fallet skulle då studie- och yrkesvägledare kunna leva upp till sin nu rådande yrkesetik? I 
en färsk revidering av de etiska riktlinjerna för studie- och yrkesvägledare (2017) kan vi bl.a. 
läsa följande: 

Vägledare strävar efter god självkännedom och medvetenhet om egna attityder och 
värderingar gentemot individ och samhälle (Sveriges vägledarförening, 2017).  

Vägledare främjar individers medvetna och övervägda studie- och yrkesval. 
Vägledare sätter individen i centrum och står fri från särintressen. Frihet och 
självbestämmande, fria val och egna beslut är en värdighetsprincip som handlar om 
att både respektera och stärka individen (Sveriges vägledarförening, 2017). 

Vägledare uppmärksammar gränserna för den egna professionen och hänvisar till 
annan kompetens när så kan vara nödvändigt för vägledningssökandes bästa 
(Sveriges vägledarförening, 2017). 

Studie- och yrkesvägledare har ett etiskt ansvar för att detta efterföljs och där det ingår att 
rannsaka sig själv som vägledare och sin attityd till att sätta just individen i centrum. Tanken 
är att det är det förhållningsättet som ska genomsyra det arbete som vägledarna utför, inte att 
anta rollen som arbetsförmedlare där kompetensförsörjningen står i centrum. Vägledaren ska 
samtidigt förväntas ha uppdraget av den främste samordnaren då det kommer till samverkan 
mellan skola och arbetsliv där bristyrkena är i fokus. Anser studie- och yrkesvägledarna att 
uppdragen går att förena och hur balanserar de i så fall rollen så de kan fullfölja båda 
uppdragen? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilket ställningstagande studie- och yrkesvägledare gjort 
när det kommer till sin egen samverkan i kompetensförsörjningsfrågor och vilka olika typer 
av roller vi kan åskådliggöra och sedan analysera. Studierna ska bringa klarhet i, om studie- 
och yrkesvägledare på grundskolan påverkas till att anta ett mer samhällsinriktat 
förhållningsätt. Vidare kommer studien synliggöra de attityder studie- och yrkesvägledarna 
har när det kommer till samverkan med näringslivet i framtiden. De frågeställningar studien 
kommer svara till är: 

1. Hur samverkar studie- och yrkesvägledare kring prioritering av bristyrken idag? 
2. Upplever studie- och yrkesvägledare att de blivit påverkade i sin samverkansroll av 

yttre aktörer?  
3. Hur skulle studie- och yrkesvägledare vilja att deras framtida samverkansroll såg ut 

beträffande arbetet med lokal kompetensförsörjning? 
4. Vilka typer av roller antar studie- och yrkesvägledare i sin samverkan kring lokal 

kompetensförsörjning? 
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1.2 Avgränsningar 
Rapporten kommer i sin helhet vara i enlighet med de riktlinjer som föreskrivits vad det gäller 
antal ord. Detta innebär att vi får göra en innehållsmässig avgränsning som är förenlig med 
den omfattning som studien syftar till. Vi kommer i studien endast behandla grundskolan och 
studie- och yrkesvägledare på grundskolan och endast i strukturell mening, vi går alltså inte in 
på djupet vad gäller studie- och yrkesvägledarnas ålder, utbildning och tid inom yrket trots att 
det vore intressanta faktorer att ta med. Det hade bidragit till andra perspektiv och även till ett 
ytterligare djup till resultatet men på grund av att omfattningen skulle bli betydligt större då 
har vi valt att utesluta detta. Vi kommer även att fokusera på medlemskommuner i nätverket 
Starka Industrikommuner, vilka för närvarande består av Arvika, Borlänge, Finspång, 
Gislaved, Kiruna, Kristinehamn, Luleå, Mariestad, Olofström, Oxelösund, Oskarshamn, 
Perstorp, Sandviken, Skövde, Södertälje, Timrå, Trollhättan och Örnsköldsvik som vi 
upplever är kommuner som torde vara i stort behov av lokal kompetensförsörjning. Till sist 
kommer studien att begränsa sig till kommunala skolor då friskolor kan ha andra 
påverkansfaktorer som vi inte avser studera i denna rapport.   

 
1.3 Disposition 
Studien ger inledningsvis först en överskådlig bild av vårt problem i stort och vad syftet med 
denna rapport är och vilka specifika frågeställningar vi arbetat utifrån. Därefter följer 
litteraturgenomgången vilken behandlar den litteratur vi använt oss av och ger en historisk 
tillbakablick på studie- och yrkesvägledningens utveckling och bakgrund till de etiska 
riktlinjernas utformning samt förklarar de olika intressenter som finns för att främja 
industribranschens kompetensförsörjning. Detta följs av en genomgång av de teoretiska 
utgångspunkter vi valt att använda oss av för att förstå problemet, vilka utgörs av både 
karriärteorier och systemteori. Under metodavsnittet som följer återfinns all information om 
hur vi gått till väga, anledning till valt arbetssätt och vilka etiska överväganden vi gjort samt 
en metoddiskussion där vi går igenom vilka alternativa vägar det skulle kunna finnas att 
genomföra studien på. Det efterföljande avsnittet presenterar det resultat som framkommit av 
studien, uppdelad i underrubriker vilka belyser de frågeställningar vi utgått från och den 
analys vi genomför därpå. Analysen är förankrad i de teorier som tidigare beskrivits och 
presenteras med hjälp av den modell som studien resulterar i. Resultat och analys 
problematiseras senare i den sista och avslutande diskussionsdelen av arbetet där vi även ger 
förslag på vidare forskning inom ämnet.  

 

2. Litteraturgenomgång 
Under detta avsnitt presenteras den litteratur som varit relevanta för vårt problem och den 
undersökning vi genomfört. Vi behandlar roller, studie- och yrkesvägledarens historia, 
industrirådet, teknikcollege och starka industrikommuner. För att det ska bli genomgående 
mer strukturerat dels i läsandet men också i bearbetningen har vi valt att dela upp i 
underrubriker vilka återspeglar de olika vinklarna som bakgrunden kräver för att problemet 
ska förstås. 
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2.1 Roller 
Sociala roller som människor antar i samhället och som påverkar individers beteende är något 
som rollteoretiker belyser och forskar omkring. De menar att olika roller har olika funktioner 
och förväntningar på sig. En roll som samhällsmedlem inom den strukturella rollteorin 
innebär att följa de rättigheter och skyldigheter som följer med individens position i samhället 
och de sociala rollerna är något som internaliseras av medlemmarna själv. Det är således 
individerna som, oftast omedvetet, tar till sig och anpassar sig till förväntningar utifrån och 
omvandlar detta till förväntningar på sig själva. Därmed är roller starkt kopplade till normer 
(Angelöw & Jonsson, 2000).  

Angående roller så finns tre förhållanden att ta hänsyn till. Den första är positionen, vilken är 
det yttre formella skalet som beskriver att en person är något särskilt. Den andra är rollen, 
vilken beskriver de förväntningar som finns kring positionen och den tredje är rollbeteende 
som är hur aktören beter sig. Det finns dessutom roller som är tillskrivna och roller som är 
förvärvade och yrkesroller har förvärvats, det är individen själv som tagit initiativet (Angelöw 
& Jonsson, 2000).  

Rollförväntningar är en vital del för rollteoretiker och det finns mycket att ta upp om 
förväntningar, de kan vara generella eller specifika som till exempel föräldrarollen och 
yrkesrollen, de kan vara tydliga eller diffusa exempelvis elevrollen och 
samhällsmedborgarrollen och det skiljer sig stort mellan olika uppfattningar om roller. Några 
roller är lättare att samsas kring, som hur en telefonist ska vara, svara i telefon, vara 
tillmötesgående, trevlig och professionell medan det är svårare att samsas kring andra roller, 
så som manliga och kvinnliga könsroller. Individer möter i sin vardag mycket mer än en roll 
och ibland kan konflikter uppstå (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Det finns flera olika konflikter och en som kopplar till vårt problem är den så kallade inter-
rollkonflikten där individen har flera olika positioner med motstridande förväntningar. I 
arbetslivet kan detta ske till exempel i förhållande till kringliggande aktörer och 
organisationer när det kommer till ansvarsfrågor som ingen anser ligga på deras bord och 
därmed skyfflas runt till olika instanser. Det kan också handla om rollkonflikter som uppstår i 
ett förhållande till sig själv som person och de egna kraven på yrkesrollen och hur detta 
korrelerar med det faktiska sättet att utföra arbetet på (Angelöw & Jonsson, 2000). 

 

2.2 Vägledning historiskt sett 
Studie- och yrkesvägledning tog sin början under det tidiga 1900-talet i och med det 
industrisamhälle som Sverige utvecklades till, vilket innebar att många människor flyttade 
från landsbygd in till städerna där jobben fanns och det blev upp till de ansvariga för 
samhällena att styra och fördela arbetskraften i den riktning det behövdes för att täcka upp de 
behov som fanns. I samband med industrisamhällets framväxt kom även så sakteliga ett behov 
av att få styra, välja och staka ut sin framtid själv hos människorna, vilket har gett upphov till 
den debatt som är aktuell än idag där individperspektivet ställs mot samhällsperspektivet och 
som ligger till grund för att de etiska principerna upprättades som ett stöd för studie- och 
yrkesvägledaren att genomföra sitt arbete med individen i fokus. Under lång tid sågs 
samhällsperspektivet stå över individens behov och det var först på 50- och framför allt 60-
talet som individperspektivet lyftes fram som centralt och viktigt, detta i samband med att 
grundskola kom att införas. Nu fanns även ett behov av vägledning i skolan och uppgiften föll 
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på yrkesvalslärare, som sedan efterträddes på 70-talet av SYO-konsulenter och nu grundades 
det synsätt som står sig än idag i läroplaner och riktlinjer – att vägledning ska vara hela 
skolans ansvar. (Lovén, 2015a; Nilsson, 2010).  

Med tanke på att involvera hela skolan tog Lindh (1997) fram två välkända begrepp inom 
vägledning, vid och snäv vägledning. Med vid vägledning avsåg hon allt som bidrog till att 
elever blev förberedda och började planera sin egen framtid, i den vida vägledningen 
inkluderade hon undervisning, kontakt med arbetsliv, samtal mellan elev och lärare, 
information, internet, mässor, arbetsmarknadsdagar, studiebesök, klassbesök av olika yrken 
m.m. I begreppet snäv vägledning avses studie- och yrkesvägledarens huvudsakliga uppgifter 
med vägledande samtal, både i grupp och enskilt.   

Gemensamt för tiden från 70-talets SYO-konsulenter och fram till dagens vägledare är att det 
genomgående varit en luddig formulering om var det övergripande ansvaret för verksamheten 
skall ligga och därmed ofta resulterat i att det blir nedprioriterat och hamnar mellan stolarna 
(Lovén, 2015a; Skolinspektionen, 2013). Som en direkt följd av detta visar granskningar att 
vägledning inte når upp till den omfattning som måldokumenten syftar till (Skolinspektionen, 
2013).   

Lovén (2015b) belyser flera orsaker till att vägledning i skolan står inför nya utmaningar och 
tar bland annat upp det utbyggda skolsystemet, ökade valalternativ, främst i den gymnasiala 
verksamheten i och med införandet av friskolor, decentraliserad styrning av 
skolorganisationen och frisöksystemet som innebär att elever kan söka skola var som helst 
och hemkommunen finansierar skolgången (Lundahl, 2015). Detta har i förlängningen lett till 
att elever är i större behov av underlag för att skapa sig en översiktlig bild över både 
utbildningsmöjligheter och arbetsmarknad. I mitten av den utmaningen står vägledaren ensam 
i fokus med en rad yttre intressenter så som föräldrar, anhöriga, rektorer, lärare, individen 
själv, arbetslivsorganisationer, politiker och olika utbildningsanordnare som alla vill säga sitt, 
marknadsföra sin idé och kommer med både tyckande och krav på hur 
vägledningsverksamheten ska bedrivas, vilket inte alltid går ihop med de styrdokument och 
riktlinjer som finns (Lovén, 2015b).  

I den vägledande verksamheten utanför skolan återfinns bland annat arbetsförmedlingen som 
en motpol till skolans vägledning där vägledarna fått andra titlar och uppgifter, styrda av ett 
mål - så många i sysselsättning som möjligt. Idag benämns de ibland som förmedlare och 
coacher, vilket speglar uppgiften väl, de ska fungera som mäklare mellan individer och  
arbeten. I takt med att ansvaret förskjutits från att vara samhällets problem att vara tillräckligt 
attraktivt för att locka arbetskraft till att det idag är upp till individen själv att hålla sig 
anställningsbar har detta i sin tur lett till att synen på samhällets problem har blivit individens 
problem och politiker hålls inte ansvariga för misslyckad kompetensförsörjning i lika hög 
grad längre (Peralta Prieto, 2011).  
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2.3 Industrirådet 
Industrirådet är en branschorganisation vars främsta uppgift är att se till att industriavtalet 
följs. De fokuserar på att bidra till ökad lönsamhet inom industrin genom att satsa på 
utveckling och främja konkurrenskraften. De vill även genom dessa satsningar lägga en bra 
grund för lönebildningen och goda arbetsvillkor hos de industrianställda (Industrirådet, 2016). 

De lägger stor vikt vid forskning, utveckling, utbildning och kompetensutveckling där de även 
har tillsatt ett utvecklingsråd som ska arbeta med detta. I utvecklingsrådet finns fyra 
arbetsgrupper. De fyra arbetsgrupperna är energi och miljö, forskning och innovation, 
jämställdhetsgruppen och teknikcollege (Industrirådet, 2016). 

Industrirådet har en gemensam vision vad det beträffar kompetensförsörjningen som lyder: 

Sverige har ett flexibelt, högkvalitativt utbildningssystem som ger elever och 
studenter i gymnasieskolan, yrkesvux, yrkeshögskolan och högskolan, kunskaper 
som gör dem attraktiva för företagen. Utbildningar och företag samverkar vilket 
leder till matchning på arbetsmarknaden. Det finns också en helhetssyn på 
utbildningssystemet som möjliggör livslångt lärande och karriärväxling 
(Industrirådet, 2014).  

Även satsningar på yngre elever på grundskolan lyfts fram: 

Industrirådets organisationer jobbar själva aktivt med att ökat intresset bland barn 
och unga för teknik, naturvetenskap, matematik och industrin i projekt som 
Teknikspanarna, Matena, Framtidsresan, Teknik-SM och Felix stör en ingenjör. 
Trots att många av dessa initiativ visat sig framgångsrika så har de svårt att få 
långsiktig finansiering och deras framgång bygger mycket på enskilda eldsjälar 
(Industrirådet, 2014). 

 

2.4 Teknikcollege 
Teknikcollege är en arbetsgrupp som består av representanter från industrirådets centrala 
organisationer och som arbetar aktivt med att certifiera och kvalitetsstämpla tekniska 
utbildningar i Sverige. De arbetar med att höja statusen och kvaliteten på tekniska 
utbildningar men även med att skapa en matchning mellan utbildningsystemet och 
kompetensförsörjningsbehovet runt om i Sverige. I dagsläget finns de utspridda i totalt 25 
regioner och har över 150 certifierade utbildningar samt 300 företag knutna till sig. 
(Teknikcollege, 2017) 

De arbetar även med att försöka aktivt väcka nyfikenhet för teknik långt ner i åldrarna genom 
att samverka med utbildningsväsendet. Samverkan kan ske genom att representanter från 
branschen kommer till skolan och arbetar med workshops, gör småprojekt med tekniska 
inslag eller bjuder in elever att i samverkan med företagen i branschen besöka industrier runt 
om i regionen. Det kan också handla om någon representant som åker ut till skolan och 
föreläser om branschen (Teknikcollege, 2017). 
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2.5 Starka Industrikommuner 
Nätverket Starka Industrikommuner består av ledande politiker i kommuner där industrin 
anses dominerande. Nätverket består av ett 20-tal representerade kommuner där syftet med 
detta nätverk är att stärka förutsättningarna för fortsatt industriell utveckling för att värna den 
tillväxt och investeringsvilja som framgångsrika industriföretag bidrar till (Oskarshamns 
kommun, 2015). 

De arbetar främst med energisituationen som en attraktionsfaktor, upphandlingar som banar 
väg för innovationer och kompetensförsörjning som fungerar (Oskarshamn kommun, 2015). 
Med fungerande kompetensförsörjning menar de detta: 

Industrikommunerna är alla beroende av ett ständigt inflöde av kompetens. Det 
visar sig att det finns verksamma medel för att säkerställa kompetens. Med fantasi 
och lokalt ledarskap växer det fram egna modeller för att lösa 
kompetensförsörjningen. Låt dessa lokala lösningar stimuleras ytterligare och sprid 
det som fungerar. Som exempel kan nämnas att det i landet finns en rad fina och 
välorganiserade industriellt inriktade gymnasier med oerhört uppskattade 
industriprogram. Eleverna står faktiskt på kö för att komma in. Det är denna 
verklighet och motbild som måste spridas istället för de negativa bilderna 
(Oskarshamns kommun, 2015). 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 
För att kunna förstå, analysera och till sist diskutera och problematisera resultaten har vi valt 
att arbeta utifrån två olika karriär- och vägledningsteorier, vilka är: Gottfredsons teori om 
begränsningar och kompromisser och Supers life span-teori, till sist har vi använt oss av Peter 
Senges systemteori. 

 

 

3.1 The Theory of Circumscription and Compromise  
Upphovsmakaren till denna teori är Gottfredson (2002) som utvecklat en teori som förklarar 
hur barn utifrån sitt kön och sociala tillhörighet identifierar sig i samspelet med omgivningen. 
Denna sociala identifikation och upplevda tillhörighet leder till en begränsning när det 
kommer till barns tankar om yrken, vilket leder till kompromisser där Gottfredson menar att 
barnet i första hand ger avkall på sitt intresse snarare än sin självupplevda kön- och 
klassidentitet. Detta kan synliggöras när det exempelvis kommer till gymnasievalet då det 
generellt sätt finns tydliga könsuppdelade program och även en distinktion mellan 
yrkesprogram och högskoleförberedande program som en klassmarkör. Detta gör 
sammantaget att handlingshorisonten begränsas för individen (Gottfredson, 2002).   

Gottfredson (2002) utgår i sin teori ifrån både ett biologiskt och ett kognitivt perspektiv. Det 
biologiska perspektivet kan urskönjas genom den del där hon lyfter fram 
grundförutsättningarna som gör att vi har fallenhet för vissa saker men då i samband med 
miljön. Barns kognitiva förmåga sker genom processer som utvecklas med åldern i olika steg. 
De utvecklingsinriktade teorierna som Gottfredson stödjer sig på är dels Piaget som också 
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menar att barnet i olika stadier når en viss grad av inlärningsförmåga och dels även Vygotskij 
som med sin sociokulturella teori menar att barnet lär sig saker i samband med internalisation 
och sociala processer. Lovén (2015) skriver även hur Gottfredson vidareutvecklar Supers 
tankar om att individer försöker förverkliga sin egna självuppfattning med ett ytterligare fokus 
på individers begränsningsprocesser. 

Gottfredson (2002) menar att individen matchar sig själv utifrån sina egna förmågor och 
intressen med yrken där förmågorna och intressena stämmer överens med yrkets beskaffenhet. 
Dock så menar även Gottfredson att det finns fyra utvecklingsrelaterade aspekter som ska tas i 
beaktning. Den första, kognitiv utveckling, innebär att ett barn i takt med att de blir äldre gör 
en kognitiv progression och hamnar därefter i ett specifikt utvecklingsstadium. I dessa 
utvecklingsstadier lär sig barnet en självkännedom och utvecklar en “yrkeskarta” som denne 
sedan har som preferens när barnet tänker på ett specifikt yrke i förhållande till sig själv. 
Självskapande är ett begrepp som Gottfredson använder för att beskriva hur individen skapar 
sitt “jag”. Gottfredson menar att det finns en “inre genetisk kompass” hos alla individer som 
utgör kärnan i sin personlighet och som gör att individen gör bestämda val, dock menar hon 
att alla individer även uppfattar och tolkar saker på olika sätt oavsett liknande genetiska 
förutsättningar vilket gör oss unika (Gottfredson, 2002). 

Begränsning i teorins namn syftar enligt Gottfredson (2002) på den självbegränsning som 
individen tillskriver sig när individen utgår ifrån sin köns och klasstillhörighet snarare än 
intresse när det kommer till val av yrke. Kompromiss innebär den kompromissordning som 
blir till följd av begränsningen dvs. att köns och statusbekräftande yrken utifrån individen 
kommer att prioriteras före intresset. Bra nog är den kompromisslösning individen gjort 
mellan de tre olika faktorerna och för individen är tillräckligt bra (Gottfredson, 2002). 

 

3.4 Life Span 
Donald Super är upphovsman till teorin Life Span som är en karriärteori där individen antar 
olika roller beroende på vilken ålder individen har uppnått. Kopplat till de olika åldrarna finns 
det olika faser. Faserna består av en uppväxtas, upptäckandefas, etableringsfas, vidhållandefas 
och avvecklandefas. Individen är även präglad av sina biologiska och psykologiska 
egenskaper, historiska och socioekonomiska förutsättningar och arbetslivserfarenheter och 
den rådande arbetsmarknaden. Genom detta kan förståelsen för hur en individs roll beskrivas 
(Amunson, Harris-Bowlsbey & Niles, 2013). 
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Super utvecklade en modell, Life Rainbow (se ovan), för att förklara sin teori. De roller 
individen kan ha är barnrollen, studentrollen, fritidsrollen, medborgarrollen, arbetarrollen, 
föräldrarollen och pensionärsrollen. Rollerna blir ofta fler och fler ju äldre individen blir fram 
till pension, där individen ska balansera de roller som uppkommer. Vidare menade Super att 
begreppet karriär innefattar mer än bara ett jobb, det är kombinationen mellan alla aktiviteter 
en individ företar sig inom alla sina roller. Karriär kan i Supers teori anses vara livskarriär och 
han menade även att ju fler roller en individ kan balansera med framgång desto högre var 
sannolikheten för en nöjd tillvaro och känsla av tillfredsställelse (Amundson et al., 2013).  

Enligt en studie baserat på Supers teori som handlar om vilka effekter kongruensen mellan 
roller och rollkonflikter vad gäller arbete och familjeförhållanden har på hur nöjda människor 
är med sin livssituation visade det sig att de som spenderade sin tid på ett sätt som 
överensstämmer med deras värderingar och känslor också var nöjdare med sin livssituation 
och att just arbete och familjeförhållanden var de viktigaste faktorerna för att uppnå en 
övergripande tillfredsställelse i livet, vilket även Super själv förespråkade (Perrone, Webb & 
Blalock, 2005). 

 

3.5 Peter Senges systemteori  
När förutsättningarna i samhället förändras bör även stora organisationer som till exempel 
skolan vara beredda på att genomföra förändringar vilka bättre matchar de nya 
förutsättningarna. Organisationsmässigt sett finns ett behov av att ta fram nya arbetssätt för att 
bättre stämma överens med nya krav från omgivningen och ett långsiktigt tankesätt med fokus 
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på hållbara lösningar (Andersson, 2014, 23 november; Lärarnas Riksförbund, 2015, Senge, 
2012). 

Peter Senge (2006, 2012) är organisationsteoretiker och menar att utvecklingen till en lärande 
organisation kräver att ledning och personal är medvetna om systemtänkandet och tar hänsyn 
till den föränderliga värld som återfinns både inom och utanför organisationens väggar. Detta 
har Senge valt att kalla för den femte disciplinen. De fyra andra disciplinerna vilka av Senge 
anses måste finnas i bilden för den lärande organisationen är; kontinuerlig kunskaps- och 
kompetensinlärning, en korrekt mental bild av hur verksamheten såväl som omvärlden 
fungerar, en gemensam framtidsvision hos både ledning och personal och till sist lärande i 
grupp (Psykologiguiden, 2016). 

En essentiell del i systemtänkandet är det som Senge kallar hävstångskraft. Med det menar 
han att det ska utvecklas lösningar som verkar på längre sikt och har till syfte att komma till 
rätta med de underliggande problemen.  Det gäller att synliggöra de underliggande strukturer 
som kan avhjälpas genom ett insättande av rätt resurser för att på så vis få till en dominoeffekt 
och en varaktighet på direkta problem som uppstår till följd av dessa. Den största fördelen 
med detta är att den insats som genomförs lösgör en rad andra problem som inte enstaka 
direkta åtgärder på ett specifikt symptom kan göra. Detta kan även göras reverserande, det vill 
säga till exempel om en organisation sätter in en felaktig åtgärd kan en rad nya problem 
uppstå (Senge, 2006). 

När det gäller skolan innebär hävstångskraften behovet av att alltid tänka över beslut som 
fattas och noga utvärdera eventuella konsekvenser av dessa innan de sätts i verket. Det är 
även av största vikt att ta hänsyn till dessa eventuella konsekvenser och följdeffekter när 
specifika lösningar för enskilda elever diskuteras men också vid generella åtgärder som 
skolan genomför på ett kollektivt plan (Senge, 2006, 2012). 

4. Metod 
Avsnittet som följer kommer behandla det val av metoder som vi gjort för att finna svar på 
våra forskningsfrågor, hur urvalet, datainsamlingen och bearbetning av insamlat material gått 
till. Det kommer även beröra hur tillvägagångssättet gått till inför analysen av materialet samt 
etiska förhållningssätt, dilemman och hur förhållningssättet gentemot dessa sett ut. Avsnittet 
avslutas med en metoddiskussion. 

 

 
4.1 Val av metod 
Eftersom vår studie avser undersöka samverkansroller och hur arbetet utförs och upplevs 
fungera vill vi få till en djupare förståelse för fenomenet och människan. Utifrån dessa 
premisser väljer vi att göra en kvalitativ undersökning där vi hellre vill upptäcka vårt ämne 
och väcka tankar framför att kliniskt pröva hypoteser (Denscombe, 2009). 
Den strategi vi utgår från är fenomenologin, vilken vill mena att subjektivitet, beskrivning, 
tolkning och medverkan är nyckelord då personers uppfattning, attityder och känslor står i 
fokus. Kvale och Brinkmann (2009) påtalar att de fördelar som finns med fenomenologin 
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bland annat är att det utgår från en humanistisk vinkel och är mycket passande för småskaliga 
projekt, vilket denna undersökning ämnar vara.  

Med detta som bakgrund till vårt val av metod upplevs det adekvat att intervjuer till största 
delen har använts för att samla in data till vår studie. Tyngdpunkten ligger på kvalitativa 
forskningsintervjuer till vilka vi hittat våra respondenter via en survey. Intervjuerna är 
genomförda via internet vilka till sin natur varit semistrukturerade då detta ändå ger en 
möjlighet till viss flexibilitet under intervjuns gång, vilket flera författare påtalar som en 
fördel när fenomenet skall förstås på ett djupare plan (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkman, 
2009 & Trost, 2010). Intervjuer som metod är väl beprövat och flera har åsikter kring 
metoden, några fördelar som Denscombe (2009) nämner är att den data som inhämtas blir 
väldigt djupgående, detaljrik och informanterna får tillfälle att utveckla och förklara sina 
åsikter och attityder. Intervjuer kräver därutöver endast enkel utrustning och har hög 
svarsfrekvens vilket gör det till en kostnadseffektiv metod. Vissa menar, enligt Denscombe 
(ibid), att intervjuer via internet är att föredra då detta erbjuder en anonymitet som inte finns i 
traditionella intervjuer ansikte mot ansikte och detta är även förklaringen till varför vi valt att 
använda oss av just intervjuer via internet till vår undersökning. För att säkerställa vårt 
underlag har vi valt metodtriangulering genom att kombinera intervjuer med litteraturstudier 
och teoritriangulering då vi använt oss av flera olika teorier för att tolka vårt resultat. 

 

4.2 Urval 
De personer som vi intervjuat har varit representativa för vårt problem, de arbetar alla som 
studie- och yrkesvägledare i de kommuner vi valt ut. Således faller vårt urval under ett så 
kallat icke-sannolikhetsurval, där våra informanter är handplockade för att vi anser att de kan 
förse oss med, för studien, värdefull data och vara mest informativ jämfört med andra 
urvalsstrategier (Denscombe, 2009). Den urvalsram vi har satt upp och förhållit oss till är 
yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare inom de kommuner som ingår i nätverket starka 
industrikommuner. Dessa studie- och yrkesvägledare har alla valts inom kommunal 
grundskoleverksamhet, vilket har gett oss en aktuell och komplett ram att verka inom. 
Urvalsramen är satt för att minska bortfallet och den inverkan som det eventuellt kan ha för en 
undersökning.  

 

4.3 Datainsamling 
För att hitta våra informanter har vi först kontaktat alla verksamma studie- och yrkesvägledare 
inom vår urvalsram via e-post med några inledande frågor, detta för att presentera oss och vårt 
syfte vilket Denscombe (2009) menar väsentligt bidrar till en ökad svarsfrekvens och även 
följer god forskningssed och ett etiskt riktigt tillvägagångsätt. Totalt handlar det om ungefär 
40 personer, utifrån vilka vi sedan valt ut ett hanterbart antal, i vårt fall nio, av de som visat 
sig positiva till att svara på våra frågor och ingå i vår studie och haft relevant och för studien 
värdefull information att bidra med utifrån de första frågorna vi skickade ut. Initialt 
genomförde vi en testintervju för att se hur våra frågor uppfattades och vilka svar vi fick, 
denna testintervju föll väl ut och endast små justeringar gjordes till de resterande intervjuerna. 
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Eftersom testintervjun gjordes med en person inom vår urvalsram och fungerande bra har vi 
valt att även använda den i vår sammanställning av resultaten. 

Då intervjuerna genomfördes via internet behövdes ingen inspelningsutrustning och allt som 
skrivits fanns kvar att läsa om flera gånger, dessutom fanns även möjligheten att följa upp 
svaren med följdfrågor och förtydliganden anpassade utifrån de svar vi fick in från var och en 
av informanterna. Vi ser det som en fördel att våra informanter fick tid på sig att reflektera 
över frågorna och därmed kunde förse oss med genomtänkta svar av hög kvalitet.  

 

4.4 Bearbetning 
Eftersom det handlar om en stor mängd data som samlas in valde vi att strukturera våra svar 
och dela upp resultatet i underrubriker redan innan vi började, detta i linje med de 
frågeställningar vi har utgått från och för att sedan kunna använda svaren i resultatet har vi 
också kodat varje studie- och yrkesvägledares svar till en bokstav, detta för att säkerställa 
anonymiteten hos våra informanter. Under arbetets gång har vi sedan ändrat våra ursprungliga 
rubriker till att bättre passa de svar vi fick istället för de svar vi förväntade oss innan arbetet 
påbörjades.  

Till att börja med har vi valt att lägga fokus på hur studie- och yrkesvägledarna ser på sitt 
arbete idag, om de överhuvudtaget anser sig ha kompetensförsörjning som en del av sina 
uppgifter och hur det i så fall är upplagt. Fortsättningsvis valde vi att lägga fokus på en 
önskad framtidsbild, om de ser samverkan med företag som önskvärt inom sitt yrkesområdes 
arbetsuppgifter eller ej, på vilket sätt det i så fall skulle se ut och tycker de att lokal 
kompetensförsörjning är en välkommen del i studie- och yrkesvägledarens arbete eller är det i 
deras tycke en uppgift som inte alls hör hemma i professionen. Till sist ville vi ta reda på om 
de anser att det finns etiska dilemman när det kommer till att prioritera bristyrken i sin 
vägledning eller samverka kring kompetensförsörjning. För att lättare kunna bearbeta den 
informationen vi fick in valde vi att leta efter nyckelord och liknande teman i svaren för att 
sedan dela upp analysen efter dessa. 

Utifrån de centrala teman vi kunde urskilja ungefär halvvägs in i bearbetningen av insamlat 
material har vi kunnat utarbeta en modell för de roller och inställningar som studie- och 
yrkesvägledare kan företa sig i arbetet med kompetensförsörjning på lokal, regional och 
nationell nivå. Dessa teman rörande roller har vi sedan byggt vår analys och diskussion kring.  

 

4.5 Etiska överväganden 
Vårt arbete har skett efter Vetenskapsrådets (2002) fyra krav i beaktande. Det första kravet, 
vilket är informationskravet, säger att vi som författare är skyldiga att informera 
intervjupersonerna om syftet med undersökningen och arbetet, vilket vi gjort genom vårt 
inledande brev samt informera om att deltagande i undersökningen sker helt och hållet på 
frivillig grund vilket ingår i det andra kravet – samtyckeskravet som också följts genom det 
inledande brevet. Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas identitet ska kunna 
hållas så anonym som möjligt och därför används pseudonymer och koder i arbetet och vi 
skriver heller inte ut vilken specifik arbetsplats de befinner sig på, i vilken del av landet de 
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verkar eller vilka specifika projekt som personerna eventuellt arbetar med. Nyttjandekravet 
till sist, innebär att den data som insamlas endast får användas i forskningssyfte, vilket är vårt 
ändamål med examensarbetet. Utöver detta har vi även informerat om att arbetet i sin helhet 
kommer finnas tillgängligt för nedladdning från det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) när 
det godkänts. En övervägning har även gjorts om huruvida undersökningen och arbetet syftar 
till både det vetenskapliga värdet med undersökningen men också till en förbättring av 
situationen för människan (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

4.6 Metoddiskussion 
Kvalitativa intervjuer utifrån en inledande survey är något som vi anser passar vårt syfte väl 
och för att genomföra en undersökning av den omfattning och med det syfte vi föresatt oss 
tyckte vi att det rimligen borde vara den mest optimala vägen att gå. Det är varför vi inte kan 
se att någon annan metod hade gett oss bättre svar, däremot kan vi önska att vi haft tid och 
möjlighet att genomföra ett mer grundligt kartläggande arbete, till exempel genom en mer 
omfattande enkätundersökning, för att sedan i större utsträckning kunna välja fler informanter 
till intervjuerna. Vi anser dock att det underlag vi fick gav oss tillräckligt för att uppfylla 
studiens mål och ge oss svar på frågeställningarna.  

Självklart finns det faktorer med intervjuer att ta hänsyn till och de nackdelar som berörs av 
Denscombe (2009) är att intervjuer många gånger kan vara tidskrävande, både i 
genomförandet och i analysen, vilket kan resultera i höga omkostnader för forskarna. Om 
inspelningsutrustning används kan den verka hämmande på informanten och något att se upp 
med och ta hänsyn till är den så kallade intervjuareffekten. Med det menas att data som 
inhämtats från intervjuer endast är ett resultat av vad informanten har sagt vilket inte alltid 
behöver stämma överens med deras handlande eller egentligt tyckande. Detta är särskilt 
viktigt att se upp med när forskarna är känd för informanten, vilket inte är fallet i vår 
undersökning och vad gäller kostnaden för eventuella resor och inspelningsutrustning har vi 
kringgått detta genom att genomföra våra intervjuer via internet.  

När det gäller frågan om reliabilitet och validitet går meningarna isär vad gäller intervjuer och 
kvalitativa studier i allmänhet. Nackdelar skulle kunna vara att dessa inte följer en traditionell 
vetenskaplig stränghet som andra strategier i större utsträckning gör och att den kan vara svår 
att generalisera från (Denscombe, 2009 & Kvale & Brinkmann, 2009). För att kompensera 
detta fenomen har vi valt att frångå just reliabilitet och validitet och istället luta oss mot 
trovärdighet och överförbarhet. Trovärdighet genom att de valda teorierna och begreppen är 
relevanta och passar vårt syfte, vidare har vi tydligt beskrivit hur studien genomförts och hur 
vi fått svar på frågorna, analyserat och diskuterat resultatet (Stockholms universitet, 2016). 
Överförbarheten möjliggörs genom en omfattande beskrivning av urvalet, i vilken kontext de 
befinner sig samt huruvida generalisering är teoretiskt möjlig (Mälardalens högskola, 2014). 
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5. Resultat 
Här presenteras de resultat som framkommit av vår undersökning. För att få bättre överblick 
och enklare kunna hitta svar på våra forskningsfrågor har vi valt att skapa underrubriker vilka 
går i linje med våra frågeställningar. 

 

 

5.1 Samverkansrollen och prioriteringar idag 
Det visade sig att samverkansrollen inte alls var självklar i en del av fallen. När vissa inte 
upplevde något som helst intresse för samverkan tyckte andra att just samverkan var en given 
del av den studie- och yrkesvägledande verksamheten och gjorde medvetna prioriteringar 
gällande bristyrken vid till exempel studiebesök eller temadagar. 

 

Samverkar inte. (SYV A) 

Nej  vi tittar i lägre årskurser på närmiljön (SYV A) 

Eftersom jag arbetar på grundskolan så har jag inget sådant samarbete. (SYV B) 

Nej, jag försöker ge eleverna en så neutral bild som möjligt över olika yrken och 
enligt de etiska riktlinjerna vill jag stå fri från påtryckningar från vissa aktörer som 
anser att vi syvare ska reklamföra deras bransch. (SYV B) 

Vi har inga nätverksträffar mellan grundskola och Näringsliv. Jag bjuder in 
föreläsare från olika yrken och branscher till skolan vid olika tillfällen i olika 
årskurser på eget initiativ. (SYV F) 

Nej (ingen prioritering - författarnas tillägg.) (SYV F) 

Två av studie- och yrkesvägledarna ger en bild som liknar varandra i stort och menar att 
samverkan med yttre aktörer inte finns på deras skolor med anledning av att det är en 
grundskola och att sådan samverkan ligger gymnasieskolan närmare. De gör heller ingen 
särskild prioritering i arbetet med branschnära kontakter, dock menar den ena att yngre elever 
i sin undervisning får tillfälle att se över vad som finns i samhället omkring dem. En annan 
upplever heller ingen uttalad samverkan i form av fysiska träffar med  
näringslivsrepresentanter men tar själv upp att till exempel besök av representanter från yrken 
och branscher är något som eleverna får tillgång till då det är en uppgift som denne tar på sig 
att göra utan att ha det specifika uppdraget, dock utan särskilt prioritering med tanke på 
bristyrken.  

 

Egentligen ingenting direkt. Det finns några lärare på vissa gymnasieprogram som 
tar kontakt med oss SYV.are på grundskolan för att få hjälp med att spåna om 
orsaker till varför ansökningstalet går ned och det är till program där det finns 
brister i kompetensförsörjningen. […] Än så länge har det bara varit något som har 
varit på samtalsnivå. (SYV E) 
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Till viss del kan det kanske bli så men egentligen bara när det gäller information. 
Jag försöker ibland lägga mer krut på att prata och informera om vissa 
yrkesprogram när det framgår att eleverna inte har någon klar bild av vad till 
exempel industritekniska programmet innebär. Teknikprogrammet däremot vet 
många vad de handlar om så det behöver man inte lägga lika mycket krut på. Det 
finns vissa temadagar som branscher och organisationer ordnar som skolan bestämt 
att eleverna ska vara med på […]. Det är inte jag som SYV som är ansvarig för det. 
(SYV E) 

Samverkan sker idag via framförallt gymnasiet och de programmen som finns där 
för att eleverna ska få en inblick i hur det kan vara på gymnasiet. Vidare sker 
samverkan med de lokala aktörerna via tex yrkesdagar och andra 
tema/schemabrytande dagar. Det förekommer i vissa grupper att pedagoger jobbar 
med lokala företag för att få ett tänk även i undervisningen på fortsättningen efter 
skolan och att eleverna ska få med sig valkompetenser. Detta är än så länge mer 
undantag en regel. (SYV I)  

Prioriteringen sker via urvalet av de företag som ställer upp på samverkan. Tyvärr 
finns inget genomarbetat arbetssätt för att än så länge täcka olika områden. (SYV 
I) 

 

Ytterligare en menar att det inte finns en samverkan gentemot näringslivet specifikt utan att 
den samverkan som finns i så fall sker mellan skolformerna och till största delen kommer från 
de närliggande gymnasieskolornas lärare. Syftet är snarare att hitta orsaker och nya vägar för 
att få in fler elever och underlagsmaterial till marknadsföring för de program där 
ansökningssiffrorna dalar än att hitta en gemensam grund för fortsatt arbete med  
kompetensförsörjning. Denna samverkan är på inget sätt organiserad eller förankrad i högre 
led eller involverar näringslivet utan sker endast som informella samtal och den prioritering 
som görs gäller först och främst vilken information som eleverna behöver eller efterfrågar.  

För en av studie- och yrkesvägledarna sker samverkan gentemot gymnasiet till största delen 
men i mer organiserad form och näringslivet kommer in via olika temadagar. Intressant är 
också att vissa lärare som en del i den studie- och yrkevägledande orienteringen har ett 
samarbete med företag i närheten, det är dock inget som är självklart och uttalat utan upp till 
varje enskild lärare att beslut om och genomföra, trots att detta finns dokumenterat i 
grundskolans läroplaner. 

 

Kontakter med såväl privata, kommunala som statliga verksamheter och företag. 
 (SYV C) 

Vi tar emot kommunens vårdambassadörer som ger information om hur 
yrkesvardagen kan se ut inom vård och äldreomsorgen. Studiebesök görs i 
anknytning till ämne och aktuellt arbetsområde. (SYV C) 

Studiebesök planeras av ämneslärare och besöken begränsas till företag som kan ta 
emot större grupper. (SYV C) 
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Jag går på samverkansdagar, informationsdagar och studiebesök. Då träffar jag och 
andra studie- och yrkesvägledare företag i kommunen/grannkommuner för att få 
reda på vilken kompetens de söker och vilken brist/överskott de har på yrken. 
(SYV D) 

Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Jag tycker att det kan vara bra att prioritera 
yrken som eleverna har lite kännedom om eller som de inte kommer i direkt 
kontakt med. Detta för att försöka vidga deras perspektiv. Dessa yrken väljer jag 
utefter vilka kontakter jag har och vilka yrken som arrangörer på temadagar kan 
boka. Det handlar om vilka yrken som har möjlighet och vilja att avsätta tid för 
oss. (SYV D) 

Två av studie- och yrkesvägledarna menar att de håller sig uppdaterade vad gäller den 
aktuella statusen hos lokala och regionala företag inom olika branscher. Den ena håller dock 
inte ensam i sina kontakter utan ämneslärare och skolledning är också inblandad i planeringen 
vilket medför att denne inte gör någon prioritering själv gentemot bristyrken. Den andra 
däremot, medverkar på anordnade dagar där samverkan eller information står i fokus. Där 
finns också tillfälle att träffa andra studie- och yrkesvägledare som arbetar inom samma 
upptagningsområde för att bättre kunna stämma av med varandra och få till ett likvärdigt 
arbete. Någon medveten prioritering görs dock inte utan det handlar mer om att fånga upp de 
branscher som ställer sig positiva till samarbete. 

 

Jag är med i ett (projekt G) där det finns företrädare från branschen inom It och 
tillverkande industri samt representant från Högskolan, SYV, förskola och 
gymnasium. Inom projektet så vill man jobba för att teknikbranschen ska bli mer 
inkluderande för att kunna attrahera fler människor och inte bara en viss sorts 
killar, utan olika sorters killar och olika sorters tjejer. […] Som ett delprojektet så 
har alla SYV inom vårt kommunalförbund bjudits in till en utbildning i normkritik 
och genus och dessutom varit på studiebesök inom industrin. (SYV G) 

Branschen bjuder in för att de vill få eleverna intresserade av teknik och industri 
och visa upp de möjligheter som finns och de vill gärna att tekniklärare åker med 
för att få kompetensutveckling. Arbetsförmedlingen bjuder in SYV för att berätta 
om sina prognoser och hur arbetsmarknaden ser ut lokalt. Om man som SYV blir 
inbjuden av skolor, företag eller bransch så är målet att man själv eller någon 
kollega åker och sen delger de andra vad man fått reda på. Någon i SYV-
organisationen brukar också delta i näringslivsfrukostar som näringslivsforum i 
kommunen arrangerar på olika företag. (SYV G) 

Ja, jag prioriterar bristyrken men försöker ändå att ge en bredd och en så 
heltäckande bild som möjligt. På ett sätt så prioriterar bristyrken sig själv, vi har 
bjudit in exempelvis framtidståget till (G) och i och med det så är det de yrken som 
de berättar om som får extra uppmärksamhet och många av de yrkena är 
bristyrken, samma sak när vi arbetar med framtidsvalets katalog. Om jag ska göra 
en temadag (vilket är min plan) så är målet att visa på olika bristyrken, både inom 
offentlig och privat verksamhet, mansdominerade och kvinnodominerade yrken 
och både yrken som kräver gymnasieutbildning och högskoleutbildning. Jag har 
även satt upp en ”affisch” utanför mitt kontor med yrken där det förväntas finnas 
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goda chanser till jobb om 5-10 år urvalet har gjorts från arbetsförmedlingens 
prognoser för landet men det som är mest aktuellt här regionalt prioriteras. (SYV 
G) 

I (H) har vi något som kallas (projekt H) som till stor del har ansvar över 
Arbetsmarknadskunskap i skolorna. De informerar både i åk 8 och 9 om 
arbetsmarknadsläget på orten och i landet i stort. De har speciella lektioner 
gällande vård och teknik då de är de yrken där det finns större brist. Vi samverkar 
med dem (projekt H - författarnas tillägg) genom att vi fångar upp elever om de 
har funderingar och frågor och hjälper till med att boka in lektioner. Eftersom jag 
arbetar som Studie- och yrkesvägledare så träffar jag eleverna kontinuerligt för 
samtal och information. Detta blir ett bra komplement. […] Branschen är väldigt 
engagerade i vår kommun då de inser att det är viktigt. De vill såklart ha möten 
tillsammans med oss så vi vet hur läget är. (SYV H) 

Jag vill ge eleverna en så sanningsenlig information som möjligt och jag vill 
samtidigt försöka förhålla mig så ”neutral” jag kan. Det är en balansgång… Jag 
tycker det är viktigt att de själva får bilda sig sin uppfattning och därmed är det 
betydelsefullt att de får se så mycket som möjligt inom alla yrkeskategorier. […] 
(SYV H) 

 

Några är engagerade i olika projekt vilka lyfter fram samverkan mellan flera skolformer och 
näringsliv, i de ena av fallen mer riktat mot just teknik- och industribranscherna med genus i 
fokus som är två av de mer mansdominerade branscherna och i det andra fallet är projektet 
mer generellt ställt med allmän arbetsmarknadskunskap men ändå med inriktningen 
bristyrken. Båda ser samarbetet med projekten som givande och menar att de då tillsammans, 
i och med projektets egna lektioner i arbetsmarknadskunskap och studie- och 
yrkesvägledarens samtal, täcker upp flera vinklar av frågan om framtidsbilden hos eleverna. 
Vidare menar en av studie- och yrkesvägledarna att näringslivet är medveten om situationen 
och vill nå ut till eleverna i så stor utsträckning som möjligt vilket de som studie- och 
yrkesvägledare märker av och det är också något som denne har i åtanke när frågan om 
prioritering ställs, där menar informanten att det är viktigt att försöka hålla sig i den neutrala 
zonen så gott det går och samtidigt ge eleverna allt de behöver i information- och 
kunskapsväg. 

Både arbetsförmedlingen och det lokala nätverket av företagare som är aktiva i området hos 
en av studie- och yrkesvägledarna ställer sig mycket positiva till arbete och samverkan med 
skolor och ser studie- och yrkesvägledaren som en nyckelperson i arbetet med att nå ut till 
eleverna. Att de dessutom förmedlar information vidare till alla verksamma studie- och 
yrkesvägledare borgar för en samsyn, vilket ses som en viktig del i arbetet. 

Av våra informanter är en mycket mer offensiv i sin prioritering av bristyrken än de andra och 
menar att de visserligen marknadsför sig själv till viss del men har också genom ett medvetet 
arbete påvisat yrkens framtidsprognoser, detta via ett anslag utanför kontoret, tillgängligt för 
alla elever. 
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5.2 Påverkansfaktorer i rollen som studie- och yrkesvägledare 
Det kan finnas många aktörer som vill vara med och påverka studie- och yrkesvägledares 
förhållningssätt i sin roll. Politiker, företag och branschorganisationer kan vara starka 
påverkare i vissa fall. Ibland sker en indirekt omedveten påverkan och i andra fall är det en 
offensiv direkt påverkan. 

 

Nej det tycker jag inte. Vi ser ett sjunkande antal sökande på yrkesprogrammen 
nationellt sett och det är ett stort problem som hela samhället behöver ta ett ansvar 
för. Det enda som jag anser att jag som SYV kan göra är att ge en större och bättre 
bild till eleverna och i samtalen försöka uppfatta vad de är intresserade och se till 
att de får kunskaperna för att göra ett rätt val (SYV E). 

Nej (SYV F) 

Ej svar (författarnas tillägg) (SYV A) 

Några upplever att de inte är påverkade överhuvudtaget och en av dem menar att det finns ett 
problem med sjunkande antal elever till yrkesprogrammen men att aktörerna som finns kring 
kompetensförsörjningen har låtit bli att påverka studie- och yrkesvägledarna i någon riktning. 

 

Det kommer naturligtvis förfrågningar och mer reklam från vissa branscher och 
utbildningar än andra. Det är viktigt att som syv försöka vara så neutral i min 
informationsspridning som möjligt. Att informera är inte samma sak som att göra 
reklam.  Politiska agendor har jag inte alls märkt av, däremot vissa branscher 
såsom TYA, Vård och omsorgscollege och Industriföretag (SYV B). 

När jag får information skickat till mig från företag på mejlen eller post så ägnar 
jag inte så mycket tid åt det, men av det jag fångar upp så påverkar de mig indirekt 
skulle jag säga. När jag är på informationsdagar och studiebesök skulle jag säga att 
de påverkar mig direkt då de för stunden startar intressanta och uppväckande 
diskussioner, men jag kan inte påstå att jag egentligen använder det i stor 
utsträckning i mötet med mina elever. I sådana fall handlar det om generella 
slutsatser om branschers efterfrågan som jag för vidare till eleverna när vi pratar 
om arbetsmarknadens behov (SYV D).  

Här i (H) har de löst det bra med (H) men det finns alltid de som vill ”forma” oss 
till att styra eleverna, vilket jag personligen försöker att inte göra. Jag vill att de 
ska få en så bred bild som möjligt. Det är en sak att styra eleverna än att informera 
dem om det aktuella läget. Sen får vi såklart höra mycket av olika personer hur de 
vill att vi ska agera. De försöker påverka oss på olika sätt och många kan även 
skylla på att vi är för beskedliga i vårt sätt att möta elever. Detta speciellt på olika 
gymnasieprogram där de många gånger har få sökande. Det har ju blivit alltfler 
som söker högskoleförberedande program (SYV H)  

Några andra upplever däremot att de har blivit påverkade av framförallt olika reklamutskick 
från branscher men även vid direkta möten med branschrepresentanter. Studie- och 
yrkesvägledarna understryker att de har en medvetenhet om att de påverkas men att de 
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upprätthåller en neutral roll och försöker visa en bredd snarare än att styra eleverna in på 
något som samhället har behov av. 

 

Personligen upplever jag att det finns en indirekt påverkan från politiker men även 
från fackliga organisationer och företag genom förväntningar på att SYV ska få 
elever att välja yrkesutbildningar för att täcka kompetensförsörjningen på 
arbetsmarknaden. (SYV C)  

Ja, i och med att skolan är en politiskt styrd organisation så får vi rätta oss efter vad 
våra politiker vill att vi ska prioritera och de planer för samverkan skola-arbetsliv 
som finns. Om ett företag vill samverka med skolan så ser jag det som positivt 
oavsett om det är att skicka informationsmaterial, föreläsning eller att erbjuda 
praoplatser. (SYV G) 

Ja Självklart, påverkan sker på många olika plan med olika strömningar i samhället 
via kollegor, branschorganisationer, politisk styrning mm (SYV I) 

Tre stycken anser att de är påverkade av en mängd aktörer men gemensamt nämner de att 
politiker påverkar dem indirekt via satsningar på yrkesprogrammen men även direkt genom 
skola-arbetslivsplaner.  

 

5.3 Samverkansrollen i framtiden 
Det är inte säkert att de studie- och yrkesvägledare som arbetar ute på grundskolorna idag är 
nöjda med sin samverkansroll idag. Det kan i sin tur spegla en vidhållande attityd eller en 
önskan till förändring i framtiden. Därför är det viktigt att få reda på hur studie- och 
yrkesvägledare vill samverka kring kompetensförsörjningsfrågor om de själva fick välja. 

 

Jag jobbar med minderåriga och var de tar vägen i vuxen ålder vet varken de eller 
jag. Så det är inget jag funderar över (SYV A). 

Jag anser inte att jag som syv ska vara inblandad i den. Vi har en speciell sådan 
avdelning på kommunen som jobbar aktivt med den lokala 
kompetensförsörjningen (SYV B). 

Det är ju elevernas önskan och intresse som styr deras val och som sedan påverkar 
kompetensförsörjningen. Det är inte min uppgift att ”se till” att eleverna väljer på 
ett visst sätt men samtidigt är det ett bekymmer att så få väljer utbildningar inom 
industri och vård t ex. Jag kan inte se att jag kan eller ska göra så mycket annat än 
att ge eleverna den information som de kan behöva för att göra ett val som är rätt 
för dem. Det är andra krafter som måste göra dessa bristyrken mer attraktiva för 
eleverna så de börjar fundera i de banorna (SYV E). 

Jag tycker att lösningen här i (H) är bra med tanke på att det är andra som arbetar 
med Arbetsmarknadskunskapen i stort och att vi finns där för att fånga upp 
elevernas frågor och funderingar. Då kan jag ägna mer tid till vägledning och möta 
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upp dessa individer. Att få mer tid att arbeta med Studie och yrkesvägledning är ju 
något man önskar hela tiden! (SYV H) 

Ett fåtal vill inte ha någon roll i detta samtidigt som flera andra anser att detta är ett problem 
där lösningen är att kommunen eller någon annan aktör tar över arbetet med 
kompetensförsörjningen. I sin egen roll som studie- och yrkesvägledare vill de enbart fungera 
i en vägledande roll som ger stöd och information till vägledningsökande som kommer. 
Uppdraget ska inte ligga på studie- och yrkesvägledaren och samverkan vill de ska ske genom 
klart åtskilda forum. 

 

Som SYV skulle jag vilja att varje ämne kunde ha fadderföretag i närområdet. 
Tanken med det är att ungdomarna ska få en förståelse för att det de lär sig i skolan 
blir till nytta i framtida yrke. Företagen kunde presentera sin verksamhet och 
behovet de har av personal med olika yrkeskompetenser. Kanske eleverna kunde få 
enklare uppdrag av företagen att genomföra i ämnet. En del av det här sker redan i 
andra kommuner och det har visat sig vara ett bra alternativ till PRAO som har 
valts bort i många kommuner (SYV C). 

Bättre samverkan mellan skola och Näringsliv. Nu upplever jag att det är skolan 
som vill samverka men Näringslivet prioriterar inte det (SYV F). 

Det finns även de studie- och yrkesvägledare som vill arbeta med att samverka under 
förutsättning att näringslivet blir mer tillmötesgående. De menar att näringslivet i större 
utsträckning ska vara de som sätter i gång en samverkansprocess och lägger förutsättningarna 
för framtiden. 

 

Jag skulle gärna gå på fler föreläsningsdagar med studiebesök. Det är bra när 
företag själva förklarar vad de konkret söker och berättar om olika yrken. Jag 
skulle också vilja kunna berätta för mina elever som vill veta om arbetsmarknadens 
behov hur det ser ut, utan att egentligen försöka ”sälja” något. Jag kan jämföra det 
med hur vi informerar om gymnasieprogram; jag vill vara kunnig och kunna 
berätta för eleverna hur det ser ut, men jag vill inte rekommendera eller leda dem 
åt en viss riktning. Det är viktigt med kompetensförsörjning, men jag vill inte styra 
mina elever att göra något bara för att samhället vill det (SYV D).  

Andra studie- och yrkesvägledare upplever sin egen kompetensbildning som det viktigaste för 
att göra informationen till eleverna så konkret och aktuell som möjligt. En informant intar 
rollen som en passiv förmedlare om arbetsmarknadens behov när eleven önskar det och intar 
en helt neutral ställning till bristyrken. 

 

Jag vill även i fortsättningen jobba med att framhäva de bristyrken som finns lokalt 
för att eleverna ska få upp ögonen för dem, samtidigt som det inte är mitt jobb att 
rekrytera elever vilket många verkar tro. Jag tycker också att det är viktigt att 
eleverna själva ska veta hur de söker information via exempelvis yrkeskompassen 
på arbetsförmedlingens hemsida. Som en del av min yrkesetik så ska jag vara 
opartisk och visa upp alla möjligheter. Men i det urvalet som jag ändå måste göra 
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med den begränsade tid jag har så tycker jag att det är viktigt att eleverna får upp 
ögonen för yrken där det finns goda chanser till jobb i framtiden och framförallt att 
eleverna vet ungefär hur chanserna till jobb ser ut lokalt/ i Sverige för att de ska 
kunna göra väl underbyggda val (SYV G). 

Jag ser inte att den lokala kompetensförsörjningen är den absolut högsta 
prioriteten. Den nationella är minst lika viktig och det viktigaste är att ungdomarna 
får med sig de förmågor som krävs för att klara morgondagens arbetsmarknad samt 
att de har de förmågor som samhället sätter på individer i att kunna välja rationellt 
och som det kallas väl grundat. Men det är viktigt att jobba med detta och jag ser 
att detta sker via syv i den breda bemärkelsen alltså integrerat i undervisningen 
(SYV I) 

Två av informanterna anser att det är viktigt att samverka i frågan om kompetensförsörjning, 
inte bara lokalt utan även nationellt. De tänker sig aktivt arbeta med att dels få ungdomarna 
medvetna om de bristyrken som finns men också med att stärka deras förmågor som gör dem 
anställningsbara på sikt. Detta kan ske både genom aktuell information om bristyrken men 
även genom exempelvis studie- och yrkesorienterande insatser i undervisningen där studie- 
och yrkesvägledarens roll blir ett stöd i den processen. 

 

6. Analys 
I avsnittet analyseras det resultat vi kommit fram till med hjälp av den litteratur vi tidigare 
presenterat och med stöd i de teorier vi valt att använda oss av. Vi försöker på ett djupare plan 
hitta förståelse för de studerade ämnena och har strukturerat upp det utifrån våra teman om 
samverkansrollen och inställning till kompetensförsörjningsarbete. 

 

 

6.1 Presentation av analysmodell 
Under insamlingen av resultatet började vi se mönster och teman i själva rollen för samverkan 
och utifrån det har vi sedan utformat en egen modell vilken lättast förklaras i form av en cirkel 
med ytterligare cirklar runt omkring.  
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Längst in i cirkelns mitt finner vi den direkt aktiva rollen som ser den lokala 
kompetensförsörjningen som ett uppdrag att verka som aktör i och driva i skolan. En studie- 
och yrkesvägledare som intar den direkt aktiva rollen ser arbetsmarknaden och individen som 
något som ska matcha varandra, det kan vara så att information om bristyrken ges som en 
naturlig del i vägledningssamtalet och vid klassinformationer, affischering, 
föräldrainformationer med mera. Denne kan vara engagerad i verksamhetsöverskridande 
projektarbete och driver arbetet själv eller tillsammans med andra, arbetet på skolan. De gör 
en medveten prioritering baserat på det lokala samhällets kompetensbehov.  

I ringen utanför befinner sig den indirekt aktiva rollen, vilken även den arbetar för det lokala 
kompetensbehovets uppfyllande, dock skiljer sig denna roll från den direkt aktiva rollen då 
vägledaren fungerar neutral i vägledningssamtal men arbetar för att prioritera bristyrkena och 
göra vägen enklare för dem att samverka med skolan. De håller sig uppdaterade angående hur 
arbetsmarknadens behov utvecklas och vilka utbildningar som hör framtiden till. De överlåter 
ändå åt andra att driva frågan aktivt och samlar istället in informationen från yttre aktörer och 
delar sedan ut den till elever, men först efter att elever efterfrågat den eller verkat behöva den 
i till exempel vägledande samtal.  

I den tredje ringen har vi placerat rollen som indirekt passiv där studie- och yrkesvägledaren 
inte är drivande i dessa frågor och samverkar endast om exempelvis näringslivet tar initiativ 
till det. I denna roll ser studie- och yrkesvägledaren helst att någon annan arbetar med detta 
och grundskolan ses inte som det främsta forumet för detta arbete. De som befinner sig här 
vill inte lägga nån prioritering på det framtida kompetensbehovet utan ser helst att elever gör 
sina val på grunder där andra faktorer spelar större roll.  

Längst ut i cirkeln finns den direkt passiva rollen som inte ser någon meningsfullhet med 
samverkan och som inte ser grundskolan som en aktör alls i det sammanhanget. För den här 
studie-och yrkesvägledaren är det centrala att arbeta utifrån individens drömmar och mål utan 
att anknyta till realistiska framtidsscenarion och arbetsmarknadens framtida behov. Den här 
rollen väljer att inte lägga någon extra prioritet på att ta till sig information från samhällets 
övriga aktörer som kan vilja nå fram till grundskoleelever.  
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När vi jämfört hur våra informanter upplever sin samverkan idag med hur de önskade att den 
skulle se ut i framtiden kunde vi placera in dem i vår modell för att få en överskådlig blick 
och enklare kunna se mönster och samband. 

 

 

 

 
  

Figur 2 –  Grafisk modell över 

önskade samverkansroller i 

framtiden 

Figur 1 –  Grafisk modell över 

samverkansrollen idag 
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6.2 Resultatanalys 
Vi kan se i figur 1, vilken visar läget idag, att det inte finns någon av de studie- och 
yrkesvägledare vi frågat som har antagit rollen som direkt aktiv vilket är att bedöma som helt 
adekvat då denna roll skulle sätta samhället i centrum och därmed strida mot de etiska 
riktlinjer som för vägledare föreskrivits. Det tyder på en samstämmig medvetenhet om sitt 
uppdrag som studie- och yrkesvägledare på grundskolan och även fast några av dem 
prioriterar frågan väldigt högt i sitt sätt att arbeta så styr de aldrig eleverna på ett direkt sätt 
vilket i resultatet ses som en skarp linje som inte överträds. 

Däremot bedömer vi att tre av våra informanter intar den direkt passiva rollen vad gäller 
samverkan och detta kan tolkas utifrån Supers teori och rollteorin (Amundson, Harris-
Bowlsbey & Niles, 2013; Angelöw & Jonsson, 2000)) som menar att de olika rollerna som en 
individ ska balansera mellan kan utvecklas till en problematik. Egna politiska värderingar kan 
därmed få rollen att se olika ut. I studie- och yrkesvägledarens fall är det möjligt att rollen 
som samhällsmedborgare och den egna professionen kan stå i konflikt med varandra och i det 
läget kan det finnas en ökad benägenhet att antingen tippa över i en direkt aktiv roll där 
samhällsintresset tar över eller en direkt passiv roll som då innebär en distansering från de 
realistiska framtidsalternativens relevans. För att vågskålen ska väga över mot den direkt 
aktiva rollen kan det ibland finnas partsintressen eller att individen har ett starkt 
samhällsengagemang vid sidan av sin yrkesroll, antingen kopplat till politik eller andra viktiga 
samhällsfrågor för vägledaren. 

Dock ser vi i resultatet som modellen visar en stor spridning av rollerna. Där det skiljer 
mycket i vilket förhållningssätt studie- och yrkesvägledaren har i sin roll kring 
kompetensförsörjning. Det finns å ena sidan de vägledare som vill underlätta och skapa 
förutsättningar för en kvalitativ samverkan mellan skola och företag i behov av framtida 
kompetensförsörjning och å andra sidan de som vill lägga över bollen på någon annan att 
driva dessa frågor och i vissa fall de som inte vill samverka överhuvudtaget. Denna spridning 
kan härledas till olika typer av styrning där de vägledare som befinner sig i den indirekt aktiva 
rollen eller strax under även nämner att de både blir direkt och indirekt påverkade av den 
politiska styrningen som finns i kommunen i en större utsträckning en vad de vägledare som 
befinner sig i de passiva rollerna blir. 

Den politiska styrningen spelar enligt resultatet en väsentlig del i hur vägledare agerar i sitt 
samverkansuppdrag. De kommuner som arbetar i projektform med detta tenderar att vilja söka 
samverkan med grundskolans vägledare i någon mån. Mest väsentligt är hur de vill att studie- 
och yrkesvägledaren på grundskolan ska samverka i dessa projekt. Driver kommunen ett 
projekt, vilket vi kan se hos SYV H, kan det få till följd att studie- och yrkesvägledaren antar 
en extern roll och kan hålla en viss distans till detta arbete genom att informera och vägleda 
eleverna till den aktören. Då behöver vägledaren själv inte befatta sig med 
kompetensförsörjningsfrågor. I SYV G:s kommun är studie- och yrkesvägledaren mycket mer 
involverad i projektet och blir då även indirekt mer påverkad av det vilket det dock även finns 
en medvetenhet om.  

Senge (2006) beskriver hur den lärande organisationen måste förstå vad som händer utanför 
organisationens väggar där alla som arbetar i organisationen måste vara medvetna om vad 
organisationen spelar för roll i ett större samhällsperspektiv. I några av kommunernas arbete 
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med lokal kompetensförsörjning ser vi att ledande politiker har just denna synen på skolan 
som en del i en naturlig samverkan med näringslivet. Här blir det också naturligt att den 
vägledare som är anställd av kommunen är med i organisationens övergripande samverkan 
med näringslivet. Senge (ibid) beskriver vidare en speciell hävstångskraft som innebär 
åtgärder på problem som kan avhjälpas innan de växer sig större. Precis som arbetet med 
kompetensförsörjning inser politikerna att för att kunna komma tillrätta med problematiken 
måste arbetet starta redan i unga år vilket därav för kommunen blir ett ytterligare incitament 
för att få vägledare på grundskolan att samverka kring detta. 

Det arbete som kan behöva göras för att underlätta för kompetensförsörjningen är att i unga år 
arbeta med den egna självbegränsningen av kön och klass som enligt Gottfredson (2002) är 
avgörande när de kommer till sitt framtida yrkesval. Denna begränsning kan studie- och 
yrkesvägledare försöka balansera upp genom att till exempel visa hur den högteknologiska 
industrin fungerar idag samtidigt som det görs ett medvetet arbete med genusreproduktionen 
där resultatet visar att det finns studie- och yrkesvägledare som arbetar aktivt med detta idag. I 
klassfrågan kan exempelvis den elev som inte identifierar sig med att arbeta på en smutsig 
industri komma på andra tankar om denne får exponeras i en helt annan industrimiljö som 
ligger i linje med hur individen uppfattar sin egen klasstillhörighet. Utgör klass och kön en 
minskad begränsning för individen blir det således lättare att för eleven att låta intresset styra 
valet. 

Resultatet visar även hur studie och yrkesvägledare vill att pedagogerna ska ta mer ansvar för 
frågan om kompetensförsörjningen genom att göra eleverna valkompetenta och vidga deras 
perspektiv. Detta kan ske exempelvis via ämnesintegrerad studie och yrkesvägledning. 
Ytterligare effekter av detta kan vara att samtidigt som kännedomen om särskilda branscher 
ökar, ökar även förutsättningarna för att ett nytt intresse kan uppstå.  

Skillnaderna mellan den indirekt aktive studie- och yrkesvägledaren är att de i de lägre 
åldrarna prioriterar att samverka med branscher som är i behov av kompetensförsörjning och 
den indirekt passive väljer branscher att samverka med ur ett mer slumpartat och lättarbetat 
perspektiv. Om prioriteringen läggs på att samverka kring vissa typer av branscher skulle det 
lätt kunna tolkas som styrande, I resultatet ser vi även en vägledares farhåga att en sådan 
samverkan skulle ta för stort utrymme tidsmässigt ifrån den vägledning de bedriver idag, 
därför tror vi att detta är stora bidragande faktorer till att en del vägledare önskar sig en mer 
passiv roll i framtiden. Vidare är samtliga studie- och yrkesvägledare tydliga med att ingen av 
dem "styr" eller vill "styra" eleverna i framtiden åt något håll samtidigt som det finns en 
samstämmighet kring viljan att vidga perspektivet hos eleverna. 

I det förhållningsättet måste vägledaren ta hänsyn till vad eleverna har kunskap om och inte. I 
grundskolan läser eleverna minst 16 ämnen där merparten av dessa ämnens innehåll i viss 
mån går att härleda till ett nationellt gymnasieprogram. Industrin får dock väldigt lite 
utrymme i grundskolan om inte andra krafter är med och påverkar. Studie- och 
yrkesvägledarna i den indirekt aktiva rollen är just de som strävar efter att påverka detta i 
syfte att vidga elevernas perspektiv för att få en ökad kunskap om vilka alternativ som de har 
att välja på. Det är det som de indirekt aktiva studie och yrkesvägledarna lägger fokus på och 
konsekvensen av detta kan då även spilla över på en ökad lokal kompetensförsörjning då 
viktiga synergieffekter på så sätt skapas.  



   

 

26 

Examensarbete, 15 hp, VT 2017 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp 

Christopher Landoff & Caroline Vestin 

 

Sammanfattningsvis noterar vi att de flesta antingen vill ligga kvar på samma nivå som i 
dagsläget eller ta ett steg tillbaka och bli mer passiva. Vi ser att nästan hälften av alla 
vägledarna upplever någon form av direkt och indirekt påverkan från näringsliv och politiker. 
De som vill kliva tillbaka kan kopplas till den starka påverkan uppifrån och utifrån, där 
vägledarna kan känna en inkräktan på sitt huvudsakliga uppdrag och att de som idag befinner 
sig i den indirekt aktiva rollen är i större utsträckning styrda av till exempel skola-
arbetslivsplaner (Skolverket, 2016) och liknande satsningar. Vi noterar även att det är så 
jämnt det kan bli med ett udda antal informanter mellan de som vill stanna kvar i sin roll och 
de som vill ha en ändring av något slag. 

 

7. Diskussion 
I diskussionen problematiseras det analyserade resultatet och vi försöker vända och vrida på 
problemet för att hitta alternativa lösningar och en balansgång för verksamma studie- och 
yrkesvägledare. Till sist ger vi våra förslag på hur vår undersökning skulle kunna tas vidare 
och forskas ytterligare kring.  

 
 

7.2 Avslutande diskussion 
Rollen som studie- och yrkesvägledare är för många utomstående aktörer inte lika tydlig som 
för dem som innehar professionen. Det finns då till synes ett stort utrymme för många 
intressenter att vilja påverka en studie- och yrkesvägledares förhållningsätt inte minst när det 
kommer till kompetensförsörjning. Det råder en samsyn i väldigt många frågor vägledarna har 
gemensamt men när vägledarrollen dissekeras och vi studerar mer ingående detaljer, ser vi att 
arbetssätten skiljer och rollerna går isär. Det går inte heller direkt att svara på vilken typ av 
samverkansroll som är att föredra. Skillnaderna tror vi dels beror på en osäkerhet, 
omedvetenhet och en påverkbarhet hos vägledarkåren. 

Vi upplever att medvetenheten om kompetensförsörjningsbehovet, de etiska råden för 
vägledare och medvetenheten om påverkansfaktorerna är de allra väsentligaste kunskaperna 
vägledarna kan ha. Vi kan inte heller svara på vem som ska driva samverkansfrågorna, det vi 
däremot har sett är att det finns ett generellt önskemål om att någon annan ska göra det och 
om det bäst ligger inom eller utanför skolans väggar kan diskuteras. Enligt Senge (2006) 
krävs en samsyn för att skolan ska kunna utvecklas till en lärande organisation, vilket också är 
Senges önskemål för skolans framtid (Senge, 2012). Ur en sådan synvinkel vore det önskvärt 
om ansvaret och engagemanget för samverkan inte var ensidigt placerat hos en av parterna 
utan möjligen delad och med tydligt uttalad ansvarsfördelning mellan både skola och 
näringsliv med direktiv och samsyn även uppifrån ledningen. 

Grunden och önskan för alla studie- och yrkesvägledare är att elever ska göra väl 
underbyggda val och bestå av dels god självkännedom men även god kännedom om möjliga 
alternativ. Ska studie- och yrkesvägledaren vara med och bredda de potentiella yrkesalternativ 
som finns för eleven i framtiden, måste de yrken som inte per automatik eleverna får kunskap 
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om genom det dagliga arbetet i skolan åskådliggöras på andra sätt och med andra metoder. Då 
fyller studie- och yrkesvägledare en viktig roll för individen i sin samverkan med näringslivet.  

De flesta av informanterna har själva funderat på framtiden och eventuella förändringar de 
skulle vilja se. En av studie- och yrkesvägledarna ger som förslag att större satsning på 
ämnesintegrering kunde vara en idé och då genom att ge alla ämnen ett fadderföretag för att 
på så sätt öka förståelsen hos eleverna för hur deras kunskap kan omsättas i verkligheten. Det 
är en metod som testats med framgång i några kommuner vilka då valt bort praon istället. Vi 
har funderat på om det är ett förslag att ta fasta på och vi anser att det är ett bra förslag, dock 
med förbehållningen att alla ämnen måste ha en koppling till de företag som existerar på orten 
och där de naturligtvis är villiga att samarbeta för att det ska slå väl ut och gagna eleverna på 
så sätt som är tänkt.  

Ämnet kompetensförsörjning kommer i framtiden bli mer och mer viktigt i den globaliserade 
värld vi befinner oss i, då industriföretagen ute på landsbygden konkurrerar på 
världsmarknader i större utsträckning idag än vad de gjorde tidigare. Regeringen har börjat 
engagera sig allt mer i frågan och industribranscherna arbetar med olika insatser på bred front 
för att få till en förändring. Studie- och yrkesvägledare som arbetar ute på grundskolan är i 
viss mån oense om vilket förhållningsätt som är mest lämpligt att anta i förhållande till sin 
profession. För att komma tillrätta med detta kan inslag om kompetensförsörjning kunna ingå 
i studie- och yrkesvägledarutbildningen hos lärosätena. Även skolverkets allmänna råd bör 
lyfta denna fråga. Först då kan studie- och yrkesvägledare bli väl medvetna om vad som 
egentligen är en korrekt kompetensförsörjning.  

 

7.1 Vidare forskning 
Med tanke på de begränsningar vi har varit tvungen att göra under vår studie finns ett antal 
intressanta vinklar att vidare undersöka, den främsta gäller undersökandet av fler faktorer för 
att få en mer komplett bild av ämnet. Vilken roll spelar det att vara utbildad studie- och 
yrkesvägledare gentemot att vara outbildad? Det är en fråga som vi gärna tagit vidare och 
kombinerat med fler faktorer så som ålder, hur länge de varit yrkesverksamma inom studie- 
och yrkesvägledningen och vilken bakgrund de har inom andra verksamheter. Med andra ord 
en liknande studie, större och med fler variabler samt djupare och det vore önskvärt att kunna 
genomföra personliga intervjuer med alla för att även få med intervjuarens intryck och 
känslan av vad som inte sagts likväl som det som sagts.  

Ett annat intressant ingångsämne skulle kunna vara med ett annat tema istället för just 
industribranschen, Det skulle kunna vara till exempel vårdbranschen eller bristyrken i 
allmänhet, för att undersöka om något arbete görs specifikt mot dessa även på andra håll och 
om det i så fall liknar det arbete som görs i vissa starka industrikommuner samt vilka 
lärdomar de kan ge och ta av varandra. 

Även en studie med fokus på gymnasieskolans lokala kompetensförsörjningsarbete kunde 
vara av intresse att studera, hur samverkan och samverkansrollen ser ut i den kontexten, 
vilken betydelse de insatserna har för eleverna och självklart hur studie- och yrkesvägledarna 
ser på saken men även rektorns synvinkel vore av intresse. 
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Till sist vill vi slå ett slag för en studie liknande den vi har genomfört men med fokus på 
friskolors arbete med lokal kompetensförsörjning istället för kommunala skolor, hur studie- 
och yrkesvägledarna ser på samverkansrollen där och hur det genomförs, vilka likheter och 
skillnader går att utröna och tänkbara faktorer till resultatet, både politiska och ekonomiska, 
vilka många gånger är sammanlänkade och av betydelse.  
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9. Bilagor
 

 
9.1 Missivbrev och inledande frågor till studie- och yrkesvägledare. 
 

Hej! 

Vi är två studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet som nu 
håller på med vårt examensarbete. Det kommer handla om studie- och yrkesvägledares 
attityder och vilken yttre påverkan de eventuellt riskerar att utsättas för i arbetet med lokal 
kompetensförsörjning. 

Anledningen till att vi efterfrågar just ditt svar är att du arbetar som studie- och 
yrkesvägledare i en kommun som är med i nätverket Industristarka kommuner, vilket är vår 
utgångspunkt för urvalet. Eftersom nätverket sträcker sig över hela Sverige har vi valt att 
ställa våra frågor via mail, vilket vi också tänker kan passa dig bättre då du får tid att 
reflektera och svara på en tid när det passar dig bäst.  

Vi följer de forskningsetiska riktlinjerna och kommer därför se till att dina svar behandlas på 
så sätt att obehöriga inte kan ta del av den och vi kommer inte presentera dig med namn eller 
ort i den färdiga studien utan detta kommer kodas för att du ska få största möjliga anonymitet. 
Det färdiga resultatet kommer finnas tillgängligt för läsning och nedladdning på digitala 
vetenskapliga arkivet (DiVA) efter godkännande från examinator. Ansvariga för studien är vi 
själva och vår handledare och har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss. 
Självklart sker ditt deltagande på helt frivillig basis och du kan när som helst avbryta utan 
motivering. 

Vi hoppas att du har tid att svara på våra frågor så fort som möjligt, dock senast [datum]. 

Tack på förhand! 

Caroline Vestin, [namn@mail] 0XX-XXXXXXX 

Christopher Landoff, [namn@mail] 0XX-XXXXXXX 

 

 

De frågor vi skulle vilja ha svar på i första skedet är följande: 

1. Hur samverkar du som SYV kring den lokala kompetensförsörjningen idag? 
2a. Prioriterar du bristyrken framför andra yrken när det kommer till studiebesök, temadagar, 
information mm? 
Hur prioriterar du som SYV bristyrken i din  

2b. Hur gör du prioriteringen? 
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3a. Anser du dig direkt eller indirekt påverkad av tex olika företag eller politiker som vill 
samverka, i din vägledning? 
3b. Om ja, på vilket sätt? 
4. Hur skulle du som SYV vilja att din framtida roll såg ut beträffande arbetet med lokal 
kompetensförsörjning? 


