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Sammanfattning 
Detta är en kvalitativ studie som har till syfte att utveckla kunskap om studie- och 
yrkesvägledares användning av digitala kanaler. Genom att samhället är i en ständig pågående 
utveckling gällande digitalisering, visar också forskning på att våra kommunikationssätt 
förändras. Kommunikationen mellan oss människor har utvecklats och idag använder vi den 
på flera olika sätt. Mot denna bakgrund ligger studiens intresse och utgångspunkt i digitala 
kanaler och hur de kan kopplas samman till studie- och yrkesvägledning. Sex kvalitativa 
intervjuer har genomförts med yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. Resultatet visar 
att det gemensamma för informanterna är de inte har fått kunskap om digitala kanaler från sin 
genomförda studie- och yrkesvägledarutbildning. Resultatet visar även på tydliga 
gemensamma teman och mönster som informanterna har gällande digitala kanalers 
användning och hur de bör utvecklas. Samtliga informanter nämner tillgänglighet, flexibilitet 
och anpassningsbarhet som positiva aspekter när det kommer till arbetet med digitala kanaler. 
Vidare framkommer även att informanterna använder olika kanaler utifrån var dem är 
verksamma.  
 
 

Sökord: digitala kanaler, digitalisering, studie- och yrkesvägledning, kommunikation. 
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Förord    
Vi vill tacka våra sex informanter för att de tagit sig tid att medverka i vår studie samt att de 
har delat med sig av sina åsikter och tankar på ett sanningsenligt sätt. 
Avslutningsvis vill vi också̊ rikta ett varmt tack till Per Kristmansson, vår handledare, för all 
vägledning, tips och råd under arbetets gång.  
      
Hanna Fransson & Moa Reinholdsson Strömberg  
Maj 2018 
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Abstract 
This is a qualitative study with the purpose to develop knowledge about usage of digital 
channels within the study and career guidance. Due to a constantly changing and evolving 
landscape through digitization, research shows that our way of communication will change as 
well. The human communication has transformed, and today we communicate in several 
different ways. Against this background, the central question that motivates this study is 
digital channels and how it impacts study and career guidance. The result of the six conducted 
qualitative interview with active study and career counsellors show that the informants have 
not received knowledge on digital channels from its conducted study and career guidance 
education. Additionally, the result demonstrates distinct common themes and patterns that 
informants use the current digital channels and how they should be developed. All informants 
mentions accessibility, flexibility and. Adaptability as positive aspects when it comes to 
working with digital channels. Furthermore, it appears that the informants use different 
channels based on where they are active. 
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Inledning 
Vi lever i en föränderlig tid där det digitala samhället gör att våra kommunikationsmönster ser 
ut på ett annat sätt nu än tidigare. Samtidigt ses det finnas ett stort behov av vägledning där 
studie- och yrkesvägledare bekräftar den ständigt ökade efterfrågan på tillgänglighet via olika 
kommunikationsmedel till exempel chatt och telefon. Idag finns det många webbplatser med 
information om både studier, utbildning och yrken. Mängden information kan göra att den 
vägledningssökande känner frustration och vissa hinder. Detta kan komma att ge upphov till 
funderingar där den vägledningssökande har bekymmer att nå studie- och yrkesvägledare som 
möter dem i sina funderingar (Lindberg, 2008). Författaren tar också upp att det finns ett 
flertal rapporter och undersökningar som visar betydelsen av vägledning och att den ska göras 
tillgänglig för den vägledningssökande. 
 
Spak (2017, maj) skriver i Skolvärlden om att riksdagen föreslår en motion om att en nationell 
studie- och yrkesvägledningsplattform ska tas fram. Moderaternas skolpolitiska talesperson, 
Camilla Waltersson Grönvall, säger att det handlar om tillgänglighet och att använda moderna 
verktyg. Detta är också något som studie- och yrkesvägledaren och bloggaren David Spak tar 
upp. Han förespråkar användningen av moderna verktyg eftersom att dessa kan hjälpa studie- 
och yrkesvägledare till att nå ut till vägledningssökande på olika sätt i vårt samhälle. Han 
upplever att det finns dels en problematik för vägledningssökande att hitta information i 
dagsläget då det finns en stor mängd olika internetsidor som innehar samma typ av 
information. Med nya tekniker och verktyg kan studie- och yrkesvägledare hjälpa 
vägledningssökande till väl underbyggda val. 
 
En av studie- och yrkesvägledares viktigaste uppgifter är att anpassa vägledningsinsatser efter 
var den vägledningssökande befinner sig och efter dennes behov (Lundahl, 2010). Därför 
anser vi att det är av intresse att undersöka hur yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare 
använder sig av digitala kanaler i sin kommunikation.  
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Syfte och frågeställningar 
Många studie- och yrkesvägledare bekräftar den ständigt ökade efterfrågan på tillgänglighet 
via olika kommunikationskanaler. Med utgångspunkt från ett kommunikations teoretiskt 
perspektiv är vårt syfte att utveckla kunskap om studie- och yrkesvägledares användning av 
digitala kanaler. Våra frågeställningar utifrån syftet är; 
 

x Vilka digitala kanaler för kontakt med vägledningssökande används?  
x Vilka erfarenheter har dessa studie- och yrkesvägledare av digitala kanaler? 
x Hur ser studie- och yrkesvägledare på utvecklingsarbetet med digitala kanaler? 

Begreppsdefinitioner 
Ett begrepp kan ha flera betydelser. För att undvika missuppfattningar samt skapa förståelse 
för läsaren kommer valda begrepp att definieras. 
 
I denna studie kommer begreppet digitala kanaler att användas flitigt. Vår definition av 
digitala kanaler kan ses som ett samlingsbegrepp för olika medium, kanaler och sociala 
medier. Dessa beskrivs nedan.   
 
Medium är det som bär och överför information från en avsändare till en annan. Begreppet 
betyder enligt Nationalencyklopedin (2018) på latin, i mitten eller center. Detta förklarar 
därför också på så sätt att ett medium befinner sig mellan avsändare och mottagare. Exempel 
på medium kan vara bild, text och ljud. 
  
Kanal är ett begrepp som kan inneha flera betydelser utifrån var och hur det används. 
Exempel på olika kanaler kan vara Twitter, Facebook och blogg. Många av de kanaler som 
kommer att behandlas i denna studie är relaterat till begreppet sociala medier. I studien 
kommer även begreppet sociala medier att användas. En förklaring av det begreppet fortsätter 
nedan (Stenberg, 2014). 
 
Sociala medier är samlingsbegrepp på olika kommunikationskanaler som möjliggör för 
användare att kommunicera direkt mellan varandra genom så som bild, ljud eller text.  
Sociala medier är en kombination av teknologi, social interaktion. Det kan också användas för 
socialt umgänge, nyhetsförmedling, utbyte av kulturer samt underhållning 
(Nationalencyklopedin, 2018).  
 
Kommunikation och dess grundläggande betydelse är enligt Jensen (2015) att dela 
information. Tidigare modeller inom kommunikation har fokuserat på att en sändare 
producerar viss information och sedan överför denna till en mottagare som passivt tar emot 
informationen. Senare modeller utgår ifrån att både sändaren och mottagaren är aktiva vid 
delandet av information. Kommunikation och dess ursprungliga betydelse av själva ordet 
kommunikation, kommer från det latinska ordet communicare, som betyder; att göra 
gemensamt. Ett exempel på detta är att en studie- och yrkesvägledare delar något med en 
vägledningssökande och det blir något gemensamt för dem båda. Jensen beskriver att 
definitionen är influerad av Allwood (2002, 2008). 
 
Vad är då syftet med att kommunicera med varandra? Jo, forskning visar att det finns ett 
flertal olika syften med kommunikation. Några av dessa är bland annat att dela och öka 
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glädje, skapa och förstärka sociala band, att koordinera, samverka och samarbeta samt att bli 
informerad och underrättad om nya saker och händelser (Jensen, 2015). 
 

Bakgrund 
 
Sedan länge tillbaka har våra kommunikationssätt förändrats och behovet av nya plattformar 
för kommunikation har ökat (Lennerlöf, 2002, Nilsson & Waldemarson, 2016). Detta kan 
bland annat betyda att nya möjligheter finns och att fler dörrar kan öppnas för att tillgodose 
människors olika behov gällande vägledning. Under följande kapitel kommer en 
kunskapsbakgrund att presenteras. 
 
Vägledning 
 
Vägledningens utgångspunkt inom området skola och arbetsliv har fokus på att hjälpa 
ungdomar samt vuxna i sina val kring studier och yrken. Vägledningens främsta uppgift är att 
stödja samt ge hjälp till utveckling av lärandeprocesser. Människor kan genom vägledningens 
stöd få lärdom om hur beslutsprocesser kan göras och underlätta samt rusta dem för framtida 
val och omvärldens möjligheter. Med uppgifter kommer det också krav. Studie- och 
yrkesvägledare måste utifrån sina viktiga uppgifter behärska, inte bara kunskaper inom 
området som exempelvis vägledningssökandes utveckling, utan också deras 
utvecklingstendenser i utbildning och arbetsliv. Studie- och yrkesvägledare bör också ha 
kompetenser att kunna informera, motivera samt stödja vägledningssökande på olika sätt. Den 
svenska målsättningen med studie- och yrkesvägledning inom till exempel skolverksamheten 
fokuserar på användningen av vidgat perspektiv. Att vidga perspektiv är viktigt med samspel 
av att inte låta faktorer som kön, social eller kulturell bakgrund påverka vägledningssökandes 
studie- och yrkesval. I läroplanen finns tydliga riktlinjer om hur bland annat detta ska följas 
och arbetas efter sedan början av 1970-talet. Vägledningen inom utbildningssystemet är den 
största verksamheten som är omgjord och är ständigt ett pågående arbete. Där återfinns också 
det största antalet studie- och yrkesvägledare. Utöver den stora aktören finns studie- och 
yrkesvägledare inom andra sektorer i samhället (Lovén, 2016). 
 
Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge vägledningssökande förutsättningar som 
hjälper dem till att göra välgrundade val kring studier och yrken (Skolverket, 2013). Det finns 
en mångfald av både utbildningar och yrken som gör att vägledningssökande kan uppleva det 
som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. Genom att samhället ständigt utvecklas 
samt att arbetsmarknaden också genomgår snabba förändringar bidrar det till ytterligare 
svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är därför en viktig 
del i det livslånga lärandet och är ett stöd till den vägledningssökandes ständigt pågående 
karriärprocess. 
 
Vid och snäv vägledning 
 
Vägledning kan definieras som vid och snäv. Följande kommer dessa att redogöras nedan. 
Vid vägledning avser den verksamhet som bidrar till att ge kunskaper och färdigheter, vilket 
sedan ligger till grund för att en vägledningssökande ska kunna fatta välgrundade beslut och 
val om sin framtid. Det kan exempelvis handla om praktiska arbetslivserfarenheter, 
undervisning som kopplar till arbetslivet, utbildningsinformation, studiebesök eller andra 
aktiviteter för att utveckla den vägledningssökandes självkännedom. Snäv vägledning kan 
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främst handla om den personliga vägledningen som ofta tar sig uttryck i individuella 
vägledningssamtal eller i gruppsammanhang. En enskild vägledningssökande ges möjligheter 
till personlig reflektion om sig själv och sina framtida studie- och yrkesvägar. Vägledningen 
anpassas på så sätt till den vägledningssökandes behov och för att på bästa sätt vara ett stöd 
för dennes förmåga att fatta ett välgrundat framtidsval (Skolverket, 2013, Lindhs, 1997). 
  
Lovén (2016) menar att den vida vägledningen har varit svår att förstå sig på och att de hinder 
som funnits med vid vägledning har gjort att satsningen på snäv vägledning genomförts. I och 
med detta skapades ett intresse för olika typer av vägledningsmetodik för att utveckla den 
vida vägledningen.  
 
Ett flertal studier har genom åren visat att snäv vägledning uppskattats av 
vägledningssökande, även om vissa brister konstaterats (Lindh 1997, Lovén 2000). Brister 
som framkommit är bland annat att vägledningssökandes självkännedom inte utreds 
tillräckligt. Informationsdelning har fått en stor plats i vägledningssamtalen. Studie- och 
yrkesvägledare har dock sett informationen som tudelad då den dels behövs men samtidigt 
behöver begränsas då kraften istället bör läggas på att stärka vägledningssökandes 
självkännedom (Lovén, 2016). 
  
Studier som gjorts inom utbildningsverksamheten visar på att vägledningssökande inte känner 
att de vet vad som finns att välja när de ska göra studieval till gymnasieprogram. 
Traditionsmässigt har studie- och yrkesvägledningens utbildningar varit fokuserade på 
samtalen av det traditionella sättet. Att vägledningen med en vägledningssökande sker 
“ansikte mot ansikte” i det “traditionella rummet”. Möjligheter som till exempel användning 
av webbaserat valstöd och sociala medier i vägledning har därför inte varit i fokus likt det 
traditionella. Ur ett vägledarperspektiv framkommer det olika synpunkter. Lovén (2016) 
ställer sig frågande till om möjligheterna verkligen är vägledning eller är det bara är 
information till den vägledningssökande. 

Behovet av olika kommunikationssätt 
Idag står vi mitt i ett så kallat informationssamhälle. Den ökade användningen av sociala 
medieplattformar det sista decenniet gör att den nuvarande forskningen om medier inte kan 
utesluta att ta hänsyn till det digitala (Lindgren, 2012). 
 
Kommunikation handlar om ett aktivt och ständigt lärande. Människor lär sig att 
kommunicera genom att just göra det. Det vill säga att de faktiskt använder sig av 
kommunikation. Sådan inlärning sker i en ständig process runt om oss. Det finns olika 
anledningar till varför människor kommunicerar. Dimbleby & Burton (1995) belyser detta 
genom att de menar att människor har behov samt syften och att dessa två kan samspela med 
varandra. De menar att behoven kommer inifrån och att syftet är det resultat som vill uppnås, 
det vill säga, behovstillfredsställelsen. När en person kommunicerar kan det finnas mer än ett 
syfte. Det kan exempelvis vara att personen vill ha reda på en viss informationsdel men också 
få besvarat på en bakomliggande fråga som personen har. Författarna menar att det är viktigt 
att i sin yrkesroll vara bekant med detta när vi kommunicerar. Dessa syften förhåller sig till 
behov på så sätt att våra syften är vad vi vill få hända för att våra behov ska tillgodoses genom 
kommunikationen. 
 
Genom att kommunicera på olika sätt så skapas kontakter. Dessa upprättas mellan exempelvis 
en person och en annan, eller en grupp och en annan. Kontakten kan ske på olika sätt, ibland 
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är den direkt, som när det finns ögonkontakt vid ett samtal. Ibland kan kontakten vara 
fördröjd. Ett exempel på detta kan vara via information genom en affisch, att en person ser 
informationen och behandlar den eventuellt vid ett senare tillfälle. 
 
Dimbleby & Burton (1995) menar att kontakten upprättas genom olika 
kommunikationsformer och kommunikationsmedier. Författarna ser också att kommunikation 
är en sorts aktivitet. De beskriver det som att det är något som vi människor gör, något som vi 
skapar samt att ett budskap tas emot och bearbetas av oss människor. Dessa nämnda saker 
behöver inte endast ske vid ett fysiskt samtal, utan kan även ske vid till exempel en 
datorskärm, smartphone och så vidare. 
 
Kommunikationsmedel  
 
Enligt Dimbleby & Burton (1995) definieras kommunikation utifrån de medel som används 
för att genomföra den. De beskriver kommunikationsformer likt “sådana sätt att kommunicera 
som att tala, skriva och rita” (s. 12). De menar att formerna kan skilja sig åt utifrån det 
budskap som ska förmedlas samt genom vilket system de används utifrån. Ett exempel kan 
vara att genom att tala används ord som på ett papper blir till tecken som skrivits ned. 
Dimbleby och Burton menar vidare att kommunikationsformer är olika kommunikationssätt 
som människor använder och kontrollerar över. Detta kan också vara bland annat ickeverbal 
kommunikation som gester eller kroppsspråk. Kommunikationsmedier “är 
kommunikationsmedel som kan förmedla olika kommunikationsformer” (s. 13). Ett 
kommunikationsmedium kan förmedla eller överföra information. Vanliga medier kan vara 
böcker, datorer, internet, telefoner med mera. 

Sociala medier  
Internet har sedan 1990-talet varit en plats där medieföretag använt sig av för att kunna nå ut 
och på så sätt publicera eget innehåll. Sociala medier är en slags plattform för det mediala 
innehållet. På senare år har internet nått en andra utvecklingsfas, även kallad web 2.0. Den 
nya fasen har i sitt största fokus på interaktivitet mellan mottagare, användare och sändare. 
Andra medier med denna interaktivitet tillhör också gruppen sociala medier. Vanligast är 
medierna Facebook och Twitter. Facebook fungerar som ett socialt nätverk där de som 
använder mediet kan interagera med varandra. Twitter används som en blogg där det sker 
individuellt och på ett personligt upplägg genom personliga och korta inlägg (Larsson, 2015). 
Kort sagt kan sociala medier beskrivas som något som ligger inne i tiden. Med bloggar, forum 
och nya plattformar för kontaktskapande har dessa medier möjligheter att nå omvärlden 
(Leigert, 2009, Nyberg, 2014, Treem et al., 2016). 
 
För företagare och företag kan sociala medier innebära en del möjligheter men också vissa 
utmaningar. Ny teknik, det digitala samhällets nuvarande tid samt nya sätt att kommunicera 
på ställer vissa krav på företagens kommunikation, marknadsföring samt agerande. Men de 
sociala medierna erbjuder istället tillfällen att kunna synas, skapa nya relationer samt 
kommunicera. Sker användningen av sociala medier på “rätt sätt” anses det finnas mycket att 
vinna. Risker med sociala medier kan vara exempelvis att negativ information kan spridas om 
företaget och dess tjänster eller produkter (Leigert, 2009, Nyberg 2014, Rehnberg, 2016). 
  
Nyckeln till att använda sociala medier är inte någon särskild stor ekonomisk investering utan 
det handlar däremot om engagemang, kunskaper, kontinuitet, hårt arbete samt tid. Ett 
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förhållningssätt bör användas till dessa nya medier. Ett exempel på detta kan vara att en 
företagare som driver någon form av sociala medier bör ha koll på vad som händer och skrivs 
om i sin valda bransch. Information är också viktigt för att kunna nå ut till mottagare. Med de 
nya verktyg och teknik som finns menar Leigert (2009) att det finns stora möjligheter för dem 
som vill, vågar och kan. Samhället och dess kontext är under en ständig förändring. Hur 
framtiden kommer att se ut vet ingen. Det som går att summera för tillfället är att människor 
åtminstone inte kommer att bli mindre sociala än vad de redan är idag. Rehnberg (2016) 
beskriver det som att de digitala medierna underlättar för interaktion och gör det möjligt för 
bland annat företag att nå ut.  
 
De nya digitala medierna och kanalerna öppnar upp för nya möjligheter att kommunicera på, 
speciellt på ett individanpassat sätt. Företagen måste dock vara sökbara, finnas lättillgängliga 
och vara intressanta för att de som vill ha informationen ska också kunna vilja ta del av den. 
För vissa företag handlar detta om att marknadsföra sig rätt. Sociala medier kan alltså erbjuda 
många möjligheter till såväl ett företag och enskild person (Leigert 2009, Nyberg, 2014). 
 
Kritik mot sociala medier 
 
Viss kritik mot sociala medier har framförts av dels företag men också andra som anser att 
sociala medier kan vara oanvändbart och inte tillför någon nytta. Till skillnad från förr så är 
det nu konsumenten som styr och väljer vilken typ av kommunikation som ska ske. Därför 
måste de övriga anpassa sig efter konsumentens behov och vilja.  
 
Vidare kan fenomenet härskartekniker ses som en form av kritik mot sociala medier. Detta 
eftersom att det ses en del av mellanmänsklig kommunikation. Detta har studerats under 
längre perioder. Nu, i takt med att nya digitala arenor föds fram, så förändras dock 
förutsättningarna för denna kommunikation (Nyberg & Widberg, 2015).  
 
Rehnberg (2016) beskriver dessa olika klassiska härskartekniker. Författaren menar att dessa 
kan tas i uttryck i sociala medier. Hon beskriver att en härskarteknik kan ses som en slags 
maktrelation och att det kan ske i form av kommunikation. Härskartekniker kan vara svåra att 
urskilja då de ofta kan ske naturligt i vår vardag och i olika sociala sammanhang, fysiska eller 
digitala. Ett exempel på en härskarteknik är när en person använder en viss typ av makt över 
en annan. Detta i studiens fall kan vara då en studie- och yrkesvägledare använder sin roll till 
att bestämma över den vägledningssökande. Vidare menar Rehnberg att härskartekniker kan 
ske oavsett om vi märker det eller inte. I och med att det digitala ständigt växer och utvecklas 
kan på så sätt härskarteknikerna ta nya uttryck, i detta fall genom sociala medier. 
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Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer tidigare forskning att belysas. Inledningsvis presenteras det digitala 
samhället. Därefter redogörs Danmarks och EU:s användning av digitala kanaler. 
Avslutningsvis nämns flexibilitet och tillgänglighet. 

Digitala samhället 
Digital kompetens är i dagens samhälle viktigare än någonsin för medborgarna att förfoga 
över (Hylén, 2011). Både unga och vuxnas kommunikation är i stor del nätbaserad idag. 
Uppkopplingen sker i stort sett hela dygnet på olika sorters digitala medier. Även om många 
av dem som är särskilt aktiva online och kommunicerar via dessa kanaler är unga människor, 
så har cirka en och en halv miljon vuxna exempelvis ett Facebook-konto. Detta visar på att 
dessa digitala kommunikationssätt har stor betydelse för både ung som vuxen. I och med detta 
nya medielandskap finns en ny så kallad virtuell samvaro där ett samspel mellan människor 
sker i utbyte mellan varandra. Vägledningssökande kan med bara en knapptryckning bort 
affirmera sina personliga sidor samt ens ambitioner i olika forum som är tillgängliga för 
allmänheten. Detta samspel som sker mellan individer över nätet kan ge känslor av personliga 
utbyten och gemenskap. En grundläggande funktion som lyfts fram är samtalen som sker i 
detta sociala internet rum och som anses ha en tydlig tillämpning för vägledningssökandes 
identitetsskapande. Kommunikationen är viktig för det mänskliga livet och samhällets 
utveckling (Alexandersson & Hansson, 2011). 
  
I en studie som gjorts av Internetstiftelsen i Sverige, framkommer data om hur svenska 
befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik. I 2016 års studie 
framkommer det att, 61 procent, av svenskarna tycker att det bästa med internet är all 
information som finns tillgänglig. 44 procent tycker att innehållet är det sämsta. 24 procent 
svarar däremot att säkerheten är det sämsta med internet. 12 procent av de som svarat tycker 
att det som är dåligt med själva innehållet är förekomsten av falsk information (Svenskarna 
och internet, 2016). 
  
Digitaliseringen möjliggör en ökad individualisering. Genom att individen sätts i centrum 
inom detta område anses det vara något som tidigare inte varit möjligt. En ny nivå kan lyftas 
fram gällande kund/individ-orientering som påverkar företag, civilsamhällets organisationer 
samt de offentliga verksamheterna. Individer förväntar sig att bli anpassade av samhället och 
dess erbjudanden kring digitalisering. Därmed måste också spelreglerna anpassa sig utifrån 
individen och dess förväntningar (SOU 2016:85). 
 
I Sverige har vissa utbildningsinsatser genomförts för att bland annat öka kompetensen hos 
studie- och yrkesvägledare men också för att möta efterfrågan och utbudet av 
vägledningsmöjligheter. Vid slutet av 2000-talet erbjöd högskolan Väst en kurs på 7.5 
högskolepoäng där de erbjöd vidare kompetens. Det som erbjöds var bland annat att kunna 
använda samt att förstå hur studie- och yrkesvägledare kan hantera distansutbildningens och 
distansvägledningens verktyg. Målet i kursen var att ge den studerande kunskap och förståelse 
till att kunna integrera informations- och kommunikationsteknik i arbetet med vägledning. Ett 
annat mål var också att kunna bedöma värdet av etiken vid vägledning genom digitala medier 
samt vara medveten om konsekvenser vid digital studie- och yrkesvägledning (EU-
kommissionen, 2001). 
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Danmark och EU 
Ett land som har visat sig gå i digitaliseringens spår är Danmark. När EU (2008) uppmanade 
de delaktiga staterna till att aktivt använda all informations- och kommunikationsmedel för att 
gynna medborgarnas tillgång till vägledning, så tog Danmark vid. Genom att arbeta för att 
dels möta efterfrågan och ge ett ökat utbud på vägledningens möjligheter för medborgarna 
arbetar Danmark efter de samhällspolitiska målen från EU. Deras arbete med E-vejledning 
startade 2011 och är en del av landets satsning på de ungas väg till utbildning. E-vejledningen 
är öppen för alla som har behov av vägledning inom utbildning och arbete. Vägledningen som 
erbjuds är bland annat vägledning via telefon, chatt, mail och sms varje vardag, kväll samt 
helg. Sedan starten 2011 har E-vejledning mött mellan 1000–1500 personer per vecka via 
dessa digitala medier. En utvärdering som gjordes nyligen visade på stor succé bland de  
unga användarna. Satsningen har gett ett generellt gott avstamp och att servicen som erbjuds 
är väldigt god (Ungepakke II, 2012). I Sverige har ett liknande försök gjorts för att möta 
efterfrågan genom en nationell och oberoende vägledningstjänst vid namnet 
vägledningsinfo.se. Denna tjänst var verksam under ett års tid mellan 2007–2008. Tjänsten 
visade på goda resultat men fick avslutas på grund av att myndigheten som påbörjade 
projektet avvecklades (Lindberg, 2008). 
  
Inom EU har vägledning och digitalisering diskuterats. Enligt EU-kommissionen (2001) ska 
studie- och yrkesvägledare ha de vägledningssökandes behov och efterfrågan i första fokus. 
De tjänster som ska erbjudas ska också vara lokala. EU lyfter fram studie- och 
yrkesvägledningen och menar att den måste förnyas, vidga perspektiv och inkludera 
nätverkstänkande. För att uppnå detta beskrivs det i handlingsplanen att strategin bör vara att 
kunna möta ett allt större ökande behov av objektiv samt professionell vägledning. 
Vägledningen måste följa utvecklingen av den digitalisering som sker. Det digitala lärandet 
växer och vägledningen måste därför också vara en livslång process och möta 
vägledningssökandes behov. Detta genom att exempelvis tidigt ge de redskaps som behövs 
för att en vägledningssökande ska göra sitt eget beslut. Kommissionen menar att, i samband 
med utvecklingen av den nya digitala tekniken och digitala medier i samhället, måste studie- 
och yrkesvägledare utveckla en ny roll. Informationen har vägledningssökande redan tillgång 
till och därför behöver studie- och yrkesvägledares nya roller övergå till att vara översättare 
av den informationen och ge vägledningssökande kunskap om olika möjliga alternativ och 
vägar. Kommissionen menar samtidigt att studie- och yrkesvägledares yrkesroll kommer att 
förändras och att det kommer att ställas krav på vidareutbildning samt kompetensutveckling. 

Flexibilitet och tillgänglighet 
Digital kommunikation och utvecklingen av informationsteknologin har gjort att det kommit 
allt fler nya applikationer som skapat flera nya kommunikationsvägar. Digital kommunikation 
för med sig fördelar och nackdelar. En fördel är att flexibiliteten i tid och rum skapar 
möjlighet till digital kommunikation för sändare att nå ut till många fler mottagare samtidigt. 
Däremot är en nackdel med digitalisering att mottagaren måste informeras om var 
informationen finns för att denne ska kunna nå budskapet. Annars riskerar viss information att 
bli oanvänd (Orre & Palm, 1995, Larsson, 2001). En annan nackdel är att digital 
kommunikation kan bidra till minskad social kontakt och fysiska möten mellan människor 
(Sarbrough-Thompson & Feldman, 1998). Å andra sidan menar andra som forskat inom 
ämnet att användandet av bland annat smartphones, internet och andra digitala redskap har 
bidragit till att människors kommunikation sker mer effektivt och lär sig samtidigt utöka sin 
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användning av fler kommunikationskanaler. Vidare menar forskarna att människor får 
möjlighet till att utvidga sitt sociala nätverk och umgås fysiskt tack vare de digitala 
kommunikationsredskapen (Haythornthwaite & Wellman, 1998, Dahlkwist, 2013). 
 
Människor möts på många olika sätt och dessa möten kan ha lika många olika uttrycksformer. 
Detta innebär olika möten som exempelvis då människor möts ansikte mot ansikte. Andra 
former av möten kan kallas som en mellanform. Detta kan bland annat vara ett telefonsamtal, 
en videokonferens eller ett Skype-möte som sker i nuet men inte med ren fysisk närvaro. 
Ytterligare en mellanform är kommunikationssätten som sker via internet. Likaväl som att 
mötet kan ske i nuet via nätet kan mötet också ske med tidsfördröjning. Ett e-postmeddelande 
kan avläsas av mottagaren för att sedan svara vid en annan tidpunkt. Användningen av till 
exempel ett “samtals/chatt-program” gör att samtalet kan ske direkt. Vägledning kan på så sätt 
ske via nätet eller vår smartphone (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). 

Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och de teoretiska begrepp 
som ligger till grund för analysen av det insamlade materialet. Studien avser utifrån ett 
kommunikationsperspektiv att undersöka hur studie- och yrkesvägledare använder sig av 
digitala kanaler. CCT används för att analysera och förstå hur det digitala samhället påverkar 
studie- och yrkesvägledares användning av digitala kanaler. Teorin Uses and grafications har 
valts för att analysera vägledningssökandes behov. 
 
Interpersonell kommunikation 
 
Interpersonell betyder “mellan människor” och denna kommunikation handlar om 
kommunikation mellan människor. Exempelvis kan detta vara genom möten och samtal inom 
vägledning eller annat sammanhang. Med hjälp av avancerad kommunikation har människan 
kunnat åstadkomma olika saker, bland annat genom att organisera sig, bygga upp samhällen 
samt utveckla sig själv och sin omgivning (Phillips, 2017). Författaren menar att den 
interpersonella kommunikationen är en av grunderna i mänskligheten och att det har skett en 
enorm utveckling gällande människors kommunikationsmedier. Den traditionella 
kommunikationen skedde förr inom det rum som fanns och var närvarande. Det vill säga att 
människor pratade, skrev brev eller liknande. Idag kan människor ta kontakt med varandra 
utifrån andra förutsättningar, när som helst, var som helst och dessutom genom att skicka 
bilder, dokument eller filmer. Vidare menar Jensen (2015) att kommunikation inom det 
interpersonella aldrig sker i ett vakuum. Han lyfter fram att människor alltid kommunicerar i 
en miljö som är fysisk. Detta kan vara till exempel i en social miljö, i en kulturell miljö, i en 
kunskapsmiljö och så vidare. Den miljö som en befinner sig i påverkar också både innehåll 
och kommunikationssätt. Detta leder vidare till själva interaktionen mellan två personer vid 
kommunikation. 
 
När två personer kommunicerar sker det något mellan dem. Jensen (2015) tar upp olika 
aspekter inom detta. En av dessa är att de som kommunicerar med varandra försöker att 
koordinera sina bidrag. En annan aspekt som han beskriver är att båda försöker förstå och visa 
att de understödjer varandras förståelse. Den sista och tredje aspekten som tas upp är att 
kommunikationen sker vid flera olika kanaler. Dessa ska i sin tur samordnas men har också 
olika uppgifter. Jensen menar att den icke-verbala kommunikationen ofta har en 
koordinerande funktion medan den verbala inte har det lika ofta. Oavsett hur planeringen 
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inför en konversation ser ut har interaktionen många överraskningar och kan därmed inte 
alltid planera innan. Utmaningen enligt Jensen kan vara just denna mänskliga kommunikation 
men den är också den mest fascinerande aspekten. 
 

Envägskommunikation och tvåvägskommunikation 
 
Det intressanta med kommunikation är att det kan ske på olika sätt. Vid 
envägskommunikation sker kommunikationen bara åt ett håll. Det vill säga från sändare till 
mottagare. Ett exempel på envägskommunikation är massmedia. Sändaren skickar ut ett 
meddelande men kan inte få något svar eftersom att mottagaren är passiv. Mottagaren har 
ingen möjlighet till att svara. Tvåvägskommunikation innebär istället att kommunikationen 
går i båda riktningar och att sändaren får en så kallad återkoppling, feedback, från mottagaren. 
Detta kan ske likt ett traditionellt vägledningssamtal eller via digitala kanaler. Alla samtal är 
därför tvåvägskommunikation men också telekommunikation genom telefon eller internet. 
Det som skiljer envägskommunikation och tvåvägskommunikation åt är att vid 
tvåvägskommunikation så kan mottagaren ge respons och ställa frågor kring budskapet. 
Däremot kan denna typ av kommunikation vara otydlig. Detta genom att det ibland kan likna 
en envägskommunikation i en situation då en person pratar medan den andra är tyst, vilket 
inte är fallet. Personen som är tyst lyssnar och skickar ständigt signaler genom sina ögon, 
kroppsspråk och sin tystnad (Phillips, 2017). 

Kommunikationsmodeller 
Genom att använda de valda modellerna nedan, kan kommunikationsprocessen som tidigare 
beskrivits förtydligas. Modellerna kan visa beståndsdelarna i kommunikationsprocessen och 
deras inbördes förhållande. Modellerna är användbara på så sätt att de åskådliggör processen, 
eller en uppfattning av den, på ett enkelt och visuellt sätt (Dimbleby & Burton, 1995). I denna 
studie kommer begreppen anpassas utifrån det ämne studien valt att fokusera på (studie- och 
yrkesvägledare, vägledningssökande samt de kanaler och medium som används). De modeller 
som kommer att beskrivas är; linjär modell, utbytesmodell samt kontextuell modell. 
 
Linjär modell 
 
I en linjär modell framställs kommunikationsprocessen grafiskt som en linje. 
Kommunikationsprocessen beskriver därför förmedlingen av budskap från A till B. Figur 1 
nedan visar en enkel linjär kommunikationsmodell (Dimbleby & Burton, 1995).  
 

 
 
Orden källa och adressat hänvisar till att ett meddelande alltid kommer från någon och ska till 
något. Begreppet kod innebär ett system för hur tecken används. Systemet bygger på regler 
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och konventioner som alla som använder koden också känner till. Exempel på en kod kan 
vara ett muntligt tal som är en serie ljudtecken som bildar språkets ord. Ett annat exempel kan 
vara i ett fotografi av en person där det ingår två kommunikationsformer och två koder. Det 
ena är den ickeverbala koden det personen visar i fotografiet via klädedräktens- och 
kroppsspråkstecken. Den andra är bildkoden som består av tecken som fokusering, 
konturskärpa och bildvinkel. Dimbleby & Burton (1995) menar att kommunikation måste 
uttryckas i någon form och sändas via något medium. De belyser vidare att 
kommunikationsformer och medier har sina egna koder. Likt i figur 1 kan ett meddelande 
antingen ske genom ett kodat tal. Det kan också ske i form av ett icke verbalt meddelande så 
som inom en text kod skrivet i ett chattmeddelande.  
 
Utbytesmodell 
 
Denna modell hänvisar till att kommunikationen sker genom en dubbelriktad process. 
Utbytesmodellen understryker att meddelandena i exempelvis ett samtal löper två riktningar. 
Likt det modellen visar nedan i figur 2, är båda kommunikatörerna kodare och avkodare. 
Detta innebär att de tillsammans måste komma på något sätt att sammanställa och uttrycka det 
som sagts och ska sägas samt något sätt att uppfatta vad den andra personen säger. Det som 
sagts måste också avkodas och tolkas. I detta skeende kommer också begreppet tolkare in. 
Tolkare innebär att människor måste tyda och tolka meddelanden (Dimbleby & Burton, 
1995). 
 

 
 
Kontextuell modell 
 
I denna modell tillkommer kommunikationssituationen och omgivningens påverkan som en 
faktor. Här menar författarna att denna faktors påverkan kan vara olika stor, dock är 
kontexten, sammanhanget något som alltid påverkar kommunikationshandlingen. De menar 
vidare att människor kommunicerar olika beroende på situation och miljö. Exempel på detta 
kan vara att vid en formell middagsbjudning hemma hos en kollega kommunicerar människor 
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på ett visst sätt medan vid en annan miljö och plats, som exempelvis vid fikabordet hemma 
hos en kompis så kommunicerar vi annorlunda. Dessa exempel visar att kontexten innehar 
både fysiska och sociala aspekter. I figur 3, se nedan, tillkommer ytterligare ett begrepp som 
bör tas upp. Detta begrepp är feedback och begreppet innebär att kommunikation ofta sker i 
två riktningar, det vill säga att utsända meddelanden får ett svar samt att anpassning sker vid 
samtalet efter den feedback som ges utav den andra parten i kommunikationen. Den kanal 
som överför feedbacken behöver inte vara tal utan kan vara ickeverbal likt att en person sitter 
och visar att hen är uttråkad och flackar med blicken åt olika håll. Noterbart i denna modell är 
att orden “källa” och “adressat” är utbytt från figur 1 till “sändare” och “mottagare” i figur 3 
(Dimbleby & Burton, 1995). 
 

 

The theory of career construction (CCT) 
Denna teori är skapad av Mark L. Savickas i ett samarbete med Donald E. Super (Andergren, 
2015). Teorin kan benämnas person-miljö-perspektivet det vill säga att det är en form av 
matchning mellan människan och dess omgivning. Vägledningssökanden skapar sin egen bild 
av verkligheten genom att interagera med omgivningen men den personliga bilden förändras 
ständigt. Studie- och yrkesvägledares stöd till vägledningssökande kan förklaras genom att ge 
hjälp till att hitta enskilda förmågor så att vägledningssökande kan identifiera och förstå sina 
egna val och handlingar. Får den vägledningssökande verktyg till att förstå sin egen 
livsberättelse kommer detta göra att vägledningssökande även kan tolka och förstå sin 
karriärberättelse samt sitt yrkesmässiga beteende. 
  
Savickas har också genom denna teori tagit hänsyn till mångkulturalitet och globalisering. 
Rörlighet och förändring är något som beskriver denna teori i sin helhet. Enligt Savickas är 
världen idag ständigt i en pågående förändring. Detta påverkar därför arbetsmarknaden genom 
flexibla arbeten i rörliga organisationer. Människors liv blir förenade med olika typer av 
anställningar utan att det påverkar dess identitet eller självuppfattning. Idag kan 
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karriärutveckling ses som att vägledningssökande säljer sina kunskaper och kompetenser till 
arbetsgivare i utbyte mot att få sina projekt genomförda. Sammanfattningsvis krävs det att 
vägledningssökande styr, förvaltar och hanterar sin karriär (Andergren, 2015). 

Uses and gratifications 
Uses and gratifications är en forskningsgren som i det stora hela inriktar sig på vad människor 
gör och tycker. Teorin fokuserar på vad eller hur användarna använder sig av det tänkta 
mediet samt hur de blir tillfredsställd av det. En del som forskat kring denna teori anser att 
användarna är passiva och att det är mediet som påverkar dem. Å andra sidan menar andra 
forskare att användarna, de som är mottagare av själva mediet, inte alls är passiva. De ser det 
som att användarna i själva verket är aktiva. Dessa forskare lyfter fram vad användarna gör 
med mediet istället för vice versa (Severin W.J. & Tankard, 2010) Användaren enligt teorin 
betraktas som självständig och aktiv i mötet med mediet (McQuail, 2010, Wadbring 2015). 
 
Uses and gratifications teorin kan ses utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv som 
funktionalistiskt då huvudfokus läggs på de funktioner som medier har i bland annat 
samhället och de kan förmå att täcka människors behov (McQuail 2010, Wadbring 2015). Det 
intressanta med denna teori är också andvändningsforskningens syfte som är att försöka 
förklara varför människor väljer vissa medier och utesluter andra (Jansson, 2012). 
  
Behovet en människa har och vill täcka är något som denna teori ligger i grund för. Teorin 
menar att olika typer av medier används för olika behov. En människas val av en sorts 
medieanvändning kan förstås utifrån dennes behov. Dessa behov kan dock vara antingen 
medvetna eller omedvetna. Ibland kan inte alla behov fyllas av de olika medierna. De behov 
som teorin lyfter fram kan exempelvis vara vägledning, socialisering och information. 
Slutligen menar teorin att individen kan känna en tillfredsställelse då den använder ett visst 
medium och att det spelar en roll för den framtida mediekonsumtionen (McQuail 2010, 
Wadbring 2015). 

Metod 
I detta kapitel redovisas valet av metod, urvalet av deltagare, hur studien genomförts och hur 
det insamlade materialet bearbetats. Avslutningsvis presenteras studiens tillförlitlighet och 
giltighet.  

Metodval 
För att få en mer detaljerad och djupgående data har vi valt att använda oss av kvalitativ 
metod med fokus på studiens syfte; att utveckla kunskap om studie- och yrkesvägledares 
användning av digitala kanaler. Trost (2010) framhäver värdet av den kvalitativa studien. Han 
menar att det ger informanten möjlighet att lyfta fram sina åsikter och tankar vilket kan ge 
djupare insikt inom det valda ämnet. Dessa möjligheter hade varit mindre om en annan typ av 
forskningsmetod hade valts, såsom kvantitativ enkätundersökning. 
 
Intervjuerna som gjorts i studien har varit semistrukturerade, vilket betyder att det har funnits 
klara frågorna inför varje intervju som vi ville ha besvarade men att vi som författare ändå var 
tvungna att hålla oss flexibla till utformningen av intervjuerna. Svaren har varit öppna och 
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utformningen av intervjuerna har grundat sig i hur informanterna valt att svara (Denscombe, 
2016). 

Urval 
Denscombe (2016) menar att antalet intervjuer ska begränsas och uttrycker att fyra till åtta 
kan ses vara lämpligt. Vid många intervjuer kan materialet bli svårhanterligt och som forskare 
kan det vara svårt att få en helhetssyn. Vidare kan forskaren även tendera att missa värdefulla 
detaljer såsom likheter och skillnader. Denscombe poängterar även att några få men väl 
genomförda intervjuer är av mycket större värde än flera mindre väl genomförda.  
 
Vi har valt att intervjua sex yrkesverksamma studie - och yrkesvägledare där vår 
utgångspunkt var att de aktivt skulle arbeta med digitala kanaler. De två första informanterna 
var kända av oss båda sedan tidigare och därav fanns kännedom om att informanterna 
uppfyllde dessa kriterier. För att öka chanserna att få ut värdefull data valde vi att fråga de två 
informanterna om tips på andra studie- och yrkesvägledare som kunde tänkas ha erfarenhet av 
det valda ämnet. Urvalet blev på så sätt ett subjektivt urval (Denscombe, 2016). Totalt 
tillfrågades via mail nio informanter (se bilaga 1) varav två ansåg sig själva inte uppfylla 
kriterierna och den tredje lämnade inget svar. Informanterna är tre kvinnor och tre män som 
jobbar inom olika verksamheter som studie- och yrkesvägledare. För att tillgodose de krav 
som finns om anonymitet enligt de forskningsetiska principerna kommer informanterna 
benämns med fingerade namn. Studie- och yrkesvägledare kommer fortsättningsvis att 
benämnas, My, Anna, Victor, Daniel, Conny och Johanna. 

Genomförande och bearbetning 
Litteraturstudier genomfördes med avsikt att få en djupare förståelse och ökad inblick i det 
valda ämnet samt för att få fram relevant information och en bra utgångspunkt för 
utformningen av intervjufrågor. Därpå utformades en intervjuguide med ett antal frågor (se 
bilaga 3). Intervjuguiden är utformad med inledningsvis några generella bakgrundsfrågor följt 
av två teman med följdfrågor. Trost (2010) beskriver hur en intervjuguide kan struktureras 
utifrån större teman samt hur ordningsföljden kan behöva korrigeras, detta har studien använt 
sig av. Det första temat behandlar hur studie-och yrkesvägledaren arbetar med digitala kanaler 
medan det andra temat inriktar sig på vilka behov och förändringar de ser kring arbetet med 
digitala kanaler. Vid utformningen av intervjuguiden korrigerades intervjufrågorna ett flertal 
gånger då de kunde upplevas som alltför generella eller sakna relevans för studiens syfte och 
frågeställningar. 

Till de studie- och yrkesvägledare som tackat ja att medverka i studien, skickades ett mail ut 
med ett missivbrev där dem kunde läsa om studien syfte (se bilaga 2). Vidare skickades också 
intervjuguiden ut (se bilaga 3) för att de medverkande skulle få chansen att förbereda sig inför 
den kommande intervjun. Därpå bestämdes tid och datum för intervju gemensamt. 
Intervjuerna har genomförts under en tvåveckorsperiod i april 2018. 

Intervjuerna har genomförts via telefonsamtal eller Skype. Anledningen till det är att vi som 
författare av studien bor på olika delar i landet. Informanterna har på så vis kunnat välja plats 
att bli intervjuad på vilket Trost (2010) menar är viktigt för att informanten ska känna sig 
bekväm. Två av sex intervjuer genomfördes av oss tillsammans medan resterande delades 
upp. Trost menar att detta kan exempelvis vara en god start om någon av de som intervjuar är 
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otränad. Detta kan också resultera i ett gott stöd genom att det utförs av två. För att spara tid 
och ha ett effektivt arbetssätt valdes de resterande intervjuerna att genomföras enskilt och 
uppdelat. Intervjuerna varade mellan 30 minuter till 45 minuter. 

Samtliga intervjuer har spelats in och noggrant transkriberats för att säkerställa att få med allt 
informanten sagt. Därefter har det insamlade materialet kategoriserats genom att strukturera 
resultatet utefter informanternas svar på respektive frågeställningar. Sedan har 
frågeställningarna analyserats för att kunna hitta mönster, likheter och skillnader utifrån 
informanternas svar. 

Tillförlitlighet och giltighet 
Med tillförlitlighet avses att studien ska ge samma resultat återkommande gånger oberoende 
av vilken forskare som utför mätningen (Denscombe, 2016). Det kan ses vara svårt att 
tillgodose när det kommer till kvalitativ forskning då människor som medverkar förändras 
med tiden och på så vis skulle svaren inte se lika ut efter ett tag. För att få så tillförlitliga svar 
som är möjligt på intervjufrågorna krävs det att samtliga intervjuer sker utifrån samma 
förutsättningar (Trost, 2010). En tänkbar konsekvens av att vi är två personer som genomfört 
intervjuer på varsitt håll är att vi kan ha skapat vissa skillnader i intervjusituationerna. Genom 
att vi båda har utgått från samma intervjuguide samt ställt frågorna i samma ordning menar vi 
ändå att vi gjort det vi kunnat för att minska risken för eventuella skillnader och på så vis ökat 
tillförlitligheten. Vår vilja har varit att röra oss så objektiv som möjligt inom studiens ämne. 
Detta har tillgodosett genom att vi har bearbetat det insamlade materialet utifrån 
informanternas egna upplevelser för att sedan koppla det till studiens syfte, de relevanta 
forskningsfrågorna samt till valda teorier. Genom att vi har transkriberat intervjuerna har vi 
även kunnat få fram informanternas exakta ordval vilket minimerar risken att våra egna 
värderingar skulle påverka tolkningarna. 

Etiska principer 
I studien har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer, 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  
 
Informations och samtyckeskravet innebär att informanterna i studien ska få ta del av studiens 
syfte och få information om att deras medverkan är frivilligt vilket innebär att de när som 
helst kan avbryta sin medverkan om de skulle känna för det (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa 
krav har tillgodosetts genom att till de studie- och yrkesvägledare som tackat ja till att 
medverka i studien, fick ett mail skickat till sig med ett missivbrev där de kunde läsa om 
studien syfte och om deras medverkan (se bilaga 1). Vidare skickades också intervjuguiden ut 
för att de medverkande skulle få chansen att förbereda sig inför den kommande intervjun.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter kring de medverkande i studien såsom deras 
personuppgifter ska skyddas och hanteras på ett sätt så de som inte är berättigade får ta del av 
informationen (Vetenskapsrådet, 2017). Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att vi 
som författare av studien förvarat det insamlade materialet på våra låsta datorer. Vidare har 
informanterna fått fingerade namn i studien samt att deras svar har anonymiserat. 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet enbart kommer att användas för studien 
och inte i några andra syften (Vetenskapsrådet, 2017). Det har tillgodosetts och 
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inspelningarna kommer bevaras säkert hos oss för att sedan tas bort så fort som vi får ett 
godkännande att göra det. 

Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet från våra intervjuer utifrån tre teman som 
vi kunnat identifiera. Dessa teman kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet 
inleds med en kort bakgrund om de sex studie- och yrkesvägledare som intervjuades. Vi har 
valt att ge dem fingerade namn med hänsyn till konfidentialitetskravet. Sedan kommer vi att 
presentera analys och resultat kopplat till tidigare forskning och till de teoretiska 
utgångspunkter som vi valt. 
 
De tre teman vi kommer redovisa och analysera resultat kring är dessa: 
 

x Olika former av digitala kanaler 
x För- och nackdelar med digitala kanaler  
x Framtidstankar om arbetet med digitala kanaler 

Beskrivning av informanterna  
My - har arbetat som studie- och yrkesvägledare i tre år, hon driver ett eget företag och arbetar 
som konsult. Hon driver även digitala tjänster (blogg och hemsida) där hon arbetar som 
studie- och yrkesvägledare. Hennes mål med vägledningen är framförallt att den ska bli mer 
modern.  
 
Anna -  har arbetat som studie- och yrkesvägledare i två och ett halvt år, hon har en egen 
digital applikation som hjälper elever till vägledning via internet. Hennes mål med 
vägledningen är att fler ska få kvalitativ vägledning och att det ska finnas flera samtalsformer.  
 
Victor -  har arbetat som studie- och yrkesvägledare i åtta år, han arbetar på en F-9 
grundskola. Hans mål med vägledningen är att följa Skolverket, läroplaner, Allmänna råd och 
riktlinjer. Det mer personliga målet är att arbeta med att bryta könsmönster samt att eleverna 
ska göra självständiga val. 
 
Daniel - har arbetat som studie - och yrkesvägledare i två och ett halvt år, han arbetar på en F-
9 grundskola. Hans mål med vägledningen är att följa Skolverket, läroplaner, Allmänna råd 
och riktlinjer. Hans mål är också att studie- och yrkesvägledningen ska vara hela skolans 
ansvar samt att eleverna ska känna framtidstro och hopp. 
 
Conny - har arbetat som studie - och yrkesvägledare i 15 år, han arbetar på en F-9 grundskola. 
Hans mål med vägledningen är att alla elever ska vara så väl förberedda som möjligt inför 
framtiden. Vidare vill han att eleverna ska få med sig kunskap och information så att dem kan 
göra välgrundade val inför framtiden samt få en inblick i hur arbetslivet fungerar. 
 
Johanna - har arbetat som studie- och yrkesvägledare i sju år, hon arbetar i nuläget inom 
kommunalförbundet med olika projekt som handlar om studie- och yrkesvägledning, innan 
det har hon varit på bland annat grundskolan. Hennes mål med vägledningen är att ständigt 
utveckla den.  
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Olika former av digitala kanaler 

Följande tema kommer inledningsvis att visa resultatet av de digitala kanaler som 
informanterna använder sig av i sitt arbete och hur de använder dem i sin profession.  
 
Kanaler som framkommit är följande; hemsida, sociala medier (Snapchat, Facebook, 
Messenger, Instagram, blogg), chattforms-modul, Google classroom, Youtube, olika 
plattformar såsom en lärplattform och en egen applikation. 
 
Conny, Daniel och Victor arbetar som studie- och yrkesvägledare på en F-9 grundskola och 
bekräftar att dem använder eller har använt olika kanaler främst via sociala medier. På så vis 
kan dem enkelt nå ut till eleverna och besvara deras frågor och funderingar snabbt. “Idag 
arbetar jag med många olika digitala kanaler. Jag jobbar med sociala medier en del, inom 
sociala medier ingår blogg, Snapchat och Instagram tillexempel och Facebook och 
Messenger. “(Daniel). 
 
En annan gemensam nämnare som dessa tre informanter har, är att de upplever en snabb 
förändring med användandet av digitala kanaler. Teorierna CCT och Uses and gratifications 
finner vi kan analyseras utifrån informanternas svar ovan om hur de använder sig av digitala 
kanaler kopplat till rörlighet och förändring samt behov. Informanternas beskrivning av en 
ökad anpassningsbarhet i relation till digitala kanaler kan återfinnas i CCT, då digitala kanaler 
och dess användning behöver ses till samhällets ständiga rörlighet samt utveckling. En annan 
likhet vi tolkar utifrån informanternas svar är att de upplever att de bör matcha valet av 
kommunikationsmedel utifrån de vägledningssökandes intressen (Andergren, 2015). Uses and 
gratifications kan tolkas utifrån att de vägledningssökande kan ses som användare av medier, 
det vill säga olika digitala kanaler, och att studie- och yrkesvägledare bör därmed fokusera på 
vilket typ av medier de ska använda för att tillfredsställa och täcka de vägledningssökandes 
behov (Severin W.J. & Tankard, 2010).  
 

I och med att Snapchat och Instagram inte är så inne utan att det är så 2015, eller till och med 
2014 i vissa fall. Det är liksom, det går inte att förutspå vilka sociala medier eller vilka 
alternativa kanaler som kommer vara populära, det kommer nya hela tiden. (Daniel) 

 
Än så är det så ständigt föränderligt och konstant tror jag så att, vissa har ju provat med 
Snapchat och sådär. Jag får inte vara där för mina elever, de har sagt att jag inte är välkommen 
där och sådär, haha. Det är deras sfär får jag också respektera att jag inte får bjuda in mig i 
olika såna där. Så tidigare använde jag också Facebook och vissa föräldrar blev väldigt 
gränslösa genom att ställa frågor där ganska ofta och blev ganska ingående och sådär. Jag har 
också valt bort att ha Facebook i skolan. Så att det är mail, Skype som kommer att fortsätta 
ganska länge. I alla fall liknande kanaler. (Victor) 

 
Alla tre berättar att de har testat sig fram vid användningen av digitala kanaler. Conny som 
arbetat 15 år, och därmed längst av informanterna, har kunnat se olika kanalers ingång och 
dess utveckling. Han beskriver att de kanaler som användes mycket förut (han nämner Skype, 
Facebook) är idag inte något som hans elever använder sig av. Detta i sig, menar samtliga 
informanter gör att dem som studie- och yrkesvägledare måste hänga med och vara flexibla i 
sin användning av digitala kanaler, vilket vidare kan ses som fördelar med digital 
kommunikation enligt Orre & Palm (1995) samt Larsson (2001) understryker. 
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Ja alltså det funkar ju bra men om man säger så här då, alltså jag har ju jobbat med sånt här i 
flera år om vi tar exempel om man går tillbaka 7–8 år tillbaka i tiden så var det framförallt 
Facebook som många ungdomar höll på med, nu tycker dom inte Facebook är lika roligt 
längre, nu är Facebook mest vuxna som använder men, en del elever la till en på Facebook 
och jag la till några och sådär. (Conny) 
 

Alla tre nämner också att dem arbetar utifrån skolans reformer och riktlinjer gällande studie- 
och yrkesvägledning. Victor nämner en plattform som han arbetar med utifrån sin skola. Det 
som framkom var Learnify som är en så kallad lärplattform. Ytterligare en kanal som Victor 
lyfter fram att han använder via Youtube. Där skapar han konceptet “Flip the classroom”. Flip 
the classroom är enligt informanten något många lärare använder sig av och han har tagit 
inspiration från dem. Syftet med detta koncept är att studie- och yrkesvägledaren eller en 
lärare ska kunna spela in en föreläsning och sedan kan eleverna ta del av denna när dem vill, 
till exempel hemma eller på bussen till eller från skolan. Dem kan därmed pausa, spola 
tillbaka i videon och så vidare. Victor menar att detta är ett bra alternativ till att kunna delge 
samma information till flera stycken, fast på deras villkor.  
 

Ibland känns det dumt att jag ska snacka med 16 st. 8: or om information osv då det ibland 
kan vara många av dem som inte är peppade på det och inte har förberett frågor till just det. 
Då tänkte jag på att om man kan göra en film där man kan uppmana dem att ta med sig frågor 
eller tänka på styrkor eller liknande, det kostar tid tycker jag när de inte är villiga eller 
förberedda. När videon används kan de få uppgifter genom den och sedan utföra dessa när vi 
ses. (Victor) 

 
Dem tre övriga informanter som inte är verksamma inom skola berättar att deras användning 
av digitala kanaler främst sker genom val av digitala kanaler så som blogg, hemsida, egen 
applikation samt chattforms-modul. Två utav dessa tre, Anna och My, har båda en sak 
gemensamt. Dem arbetar inom en egen verksamhet med digitala kanaler med utgångspunkt 
som studie- och yrkesvägledare. Båda informanterna upplever att dem har en nyfikenhet och 
ett innovativt arbetssätt med de digitala kanalerna. Anna och My vill kunna ge information 
genom nya verktyg på ett inspirerande sätt till vägledningssökande. Inspiration till sitt arbete 
hämtar dem båda från andra och liknande branscher. My lyfter fram att det behövs en 
förändring inom studie- och yrkesvägledningen, att utvecklingen är till för att följas. 
 

Anledningen till att jag startade eget var ju att jag kände att det är en bransch som behöver 
förändras fundamentalt. Den har inte hängt med i det här digitaliserade överhuvudtaget. Man 
kan behöva tänka att studie- och yrkesvägledning som någonting mer modernt än den respons 
som man oftast får när man pluggat sin utbildning. (My) 

 
Johanna som inte arbetar i skola utan arbetar istället med främjande med studie- och 
yrkesvägledning vid olika projekt. Hon berättar att hon använt en chatt-modul, vid ett projekt, 
där elever fick svara på frågor likt Danmarks arbete med E-vejledning. Hon lyfter fram att 
dem kunde genom denna kanal se vilka behov som fanns bland annat hos eleverna samt deras 
vårdnadshavare. Detta visar på likheter som Danmark och EU har velat satsa på inom 
vägledning (EU, 2008). Utifrån den utvärdering som gjorts gällande Danmarks arbete med E-
vejledning kan detta ses som ett gott exempel på hur digitala kanaler kan vara effektivt och 
värdefullt vid vägledning (Ungepakke II, 2012). 
 
Alla sex informanter fick frågan om dem i sin studie- och yrkesvägledarutbildning fått 
kunskap eller kompetens inom området digitala kanaler. Alla informanter svarade nej på 
frågan. Att få lärdom om användandet av digitala kanaler kan därmed ses vara något som är 
helt upp till studie- och yrkesvägledare själv att ansvara över.  
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Den litteratur vi funnit beskriver förändringen av utvecklingen inom det digitala området samt 
att kommunikationen som den besitter är viktig för det mänskliga livet och samhällets 
utveckling. Vidare har det visat sig att vägledarutbildningen har diskuterats och viss 
kompetens erbjudits (Lindberg, 2008, Lovén, 2016, Alexandersson & Hansson, 2011, Hylén, 
2011). Det som samtliga informanter tar upp angående utbildning och kompetens är att dem 
finner mycket från utbildningen som relevant och som dem lutat sig åt vid sina professioner. 
Anna berättar att hon tog utbildningens innehåll och gjorde om det till en digital plattform. 
Detta kan ses som att innehållet är användbart och att det går att digitalisera mycket av 
innehållet i studie- och yrkesvägledarprogrammet. Återkommande är dock, från samtliga 
informanter, att innehållet av digitala kanaler varit helt uteslutet. 

Studien som gjorts av internetstiftelsen visar ett att ett stort antal svenskar tycker att internet 
är en bra kanal till information (Svenskarna och internet, 2016). Den aspekt som studien visar 
kan kopplas till intervjuerna. Informanterna beskriver att de digitala kanalerna, är ett viktigt 
verktyg som både kan utvecklas och användas mer. Även den ökade individualiseringen pekar 
på att den framtida studie- och yrkesvägledningen bör anpassa sig och följa med (SOU 
2016:85). Detta är också något som informanterna bekräftar i stora delar gällande användning 
av digitala kanaler. 

Informanternas svar ovan visar på att dem använder en hel del olika digitala kanaler. Både 
kanaler som anses vara nya men även kanaler som upplevs som gamla. Oavsett vilken typ av 
kanal som de använder, använder dem alla någon form av kommunikation.  

Utifrån informanternas resultat genomförs kommunikation via främst tvåvägskommunikation 
(Dimbleby & Burton, 1997, Phillips 2017). Detta sker via kanaler som informanterna tagit 
upp som bland annat sociala medier och olika typer av plattformar där dem kan skicka 
meddelanden och sedan få svar på sina meddelanden. Alla informanter vill använda denna 
form av kommunikation för att kunna hjälpa dem vägledningssökande så mycket som möjligt. 
My beskriver det som Phillips benämner om feedback.  

Det är också en väldigt intressant sak att man får direkt feedback då man skriver ett 
blogginlägg eller då man skriver något på sociala medier. Att det kan vara många som direkt 
hör av sig och vill veta mer. Jag tror lite att det är det som är, alltså framåt, att det kan vara ett 
bra verktyg för dom flesta yrken dvs att synliggöra sin kompetens, vad man gör och vad man 
jobbar med. Om man lyfter det genom digitala kanaler så kan man dels inspirera och vidga 
perspektiv. (My) 

Feedback kan därmed utifrån Phillips och Mys beskrivning, tydliggöra att återkoppling på ett 
meddelande kan vara betydelsefullt för både sändaren (studie- och yrkesvägledaren) och 
mottagaren (vägledningssökande). En så kallad respons som återfinns i 
tvåvägskommunikation är det som skiljer sig från envägskommunikation. Vilket 
informanterna beskriver som ett mindre användbart kommunikationssätt. 

Alla informanter i studien har bekräftat att dem använder sig av någon form av digital kanal. 
Detta kan återges utifrån interpersonell kommunikation (Jensen, 2015). Genom att alla 
informanter bekräftar att de på något sätt använder sig av någon kanal för att möta en 
vägledningssökande och dess behov. Majoriteten av informanterna belyser vidare att idag kan 
kommunikationen ske på flera olika sätt jämfört med tidigare. Oavsett om kommunikationen 
sker via digitala kanaler visar resultatet istället att det är mötet mellan studie- och 
yrkesvägledaren och den vägledningssökande som bör vara i fokus. Detta beskriver även 
Phillips (2017).  

Vidare kan samband ses mellan informanternas användning av digitala kanaler kopplat till 
kommunikationsmodellerna; linjär modell, utbytesmodell samt kontextuell modell (Dimbleby 
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& Burton, 1995). Utifrån modellernas betydelse kan det konstateras att alla informanter går 
igenom modellerna på ett eller annat sätt via sina digitala kanaler. Det som spelar in är dock 
valet av kanal samt i vilket syfte dem använder en viss kanal.  

I den linjära modellen ses sambandet gällande den linjära modellens kommunikationsprocess 
där; källan (vägledningssökande) → kodare (skriver) → meddelande (innehållet i 
meddelandet) → avkodare (läser) → adressat (till studie- och yrkesvägledaren). 
Informanternas användning av digitala kanaler som exempelvis e-mail och post, genom ett 
blogginlägg, eller ett meddelande via Messenger eller Facebook går att definiera utifrån den 
linjära modellen. Informanterna tillsammans med vägledningssökande genomför denna typ av 
linjär kommunikation där dem avkodar varandras meddelanden.  

Utbytesmodellen kan vidare definieras som en dubbelriktad process då informanterna 
beskrivit sin användning av olika kanaler. Detta eftersom att kommunikationen mellan 
informanterna och deras vägledningssökande sker genom liknande förhållanden. Det vill säga 
att, båda parterna behöver koda, avkoda samt tolka meddelanden till varandra. Det sker 
därmed genom en dubbelriktad process och på så vis kan detta ske via de digitala kanaler som 
informanterna bekräftat använder sig av.  

Slutligen återfinns kopplingar till den kontextuella modellen. Majoriteten av informanterna 
bekräftar att kontexten spelar in vid användning av digitala kanaler. Dem har lyft fram olika 
faktorer såsom exempelvis vägledningssökandes behov, var dem är verksamma samt i vilken 
situation dem väljer att använda en viss kanal. Här kan vi utifrån begreppet feedback som 
Phillips (2017) beskriver, förstå att det är en viktig aspekt till samtliga informanternas 
användning av digitala kanaler. Kontexten kan vara osynlig och ses som omedveten i vissa 
sammanhang. Detta kan tolkas utifrån karriärteorin CCT (Andergren, 2015). De aspekter som 
beskrivs i teorin angående att vägledningssökande skapar sin egen bild av verkligheten genom 
att tillsammans med sin miljö och omgivning. Enligt teorin är detta en ständigt pågående 
process och vägledningssökande förändrar sin bild utifrån den kontext hen befinner sig i. 
Kontexten kan därmed analyseras och ses vara en påverkande faktor till att vissa digitala 
kanaler används och på olika sätt samt till olika syften. Både medvetet och omedvetet från 
dels studie- och yrkesvägledare som vägledningssökande. 

För- och nackdelar med digitala kanaler 
I intervjuerna med informanterna har det framkommit att det finns både för- och nackdelar 
med att arbeta med digitala kanaler. Nedan sammanställs dessa. 

 
Fördelar 
 
Tillgänglighet är ett tema som förenat samtliga informanter. My menar att användning av 
digitala kanaler gör att nåbarheten och tillgängligheten ökar. Genom att hon använder sig av 
olika digitala kanaler kan hon också nå ut till fler vägledningssökande. Detta bekräftar även 
Lennerlöf (2002). Både Lennerlöf och majoriteten av informanterna beskriver aspekten av 
ökade möjligheter genom användningen av digitala kanaler. My beskriver följande “För att 
kunna nå ut till fler än vad som är fysiskt möjligt samt förmedla information och verktyg. 
Tillgängligheten är viktig”. 

Anna beskriver också detta. Hon menar att det går att genomföra samt använda vägledning 
när som helst när det gäller digitala kanaler. Detta bekräftas av Lennerlöf (2002), att 
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tillgängligheten skapar också olika möjligheter för att nå fler vägledningssökande. Detta sett 
utifrån två perspektiv. Det ena; är att vissa individer exempelvis söker vägledning av fri vilja. 
Det andra är att de inte är medvetna om att de själva söker vägledning men genom de digitala 
kanalerna öppnas olika möjligheter till vägledning.  
 
Tillgängligheten kan återspeglas i begreppen vid och snäv vägledning. Utifrån My och Annas 
beskrivning om tillgänglighet kan det tolkas utifrån Skolverket (2013) och Lindhs (1997) 
beskrivning om hur studie- och yrkesvägledare kan använda sig av utbildningsinformation i 
sitt arbete. Utbildningsinformation är något som studie- och yrkesvägledare kan bidra med för 
att förbereda vägledningssökande så att dem tar välgrundade beslut. Anna berättar däremot att 
vissa vägledningssökande upplever en viss svårighet att komma i kontakt med enskilda 
studie- och yrkesvägledare. Utbildningsinformationen kan således ses som tudelad. Detta då 
informanterna förklarar att det inte alltid lyckas med att ge den information som 
vägledningssökande behöver. På så sätt motsätter det vad litteraturen tar upp, att förbereda 
och hjälpa till underbyggda val. My beskriver följande om hur utbildningsinformation kan 
upplevas som svårt “Upplever att det finns många som uttrycker att det är svårt att få tag i syv 
och att efterfrågan är gigantisk. Det är en gigantisk efterfrågan av vägledning” (My). 
 
Vidare kan på så sätt användningen av digitala kanaler ge utbildningsinformation till 
vägledningssökande. Därmed kan digitala kanaler ses som en dörröppnare. Detta är något som 
både Conny och Victor bekräftar. Dem menar att de digitala kanalerna kan ses som ett sätt att 
nå ut och möta vägledningssökande och därmed visa tillgänglighet för dem. Victor lyfter fram 
att tillgänglighet kan se olika ut beroende på vem söker vägledning och bör därför vara 
anpassat. Vidare lyfter han fram att det är viktigt att inte glömma vissa vägledningssökande 
som ibland kan komma att hamna mellan stolarna. 
 

Det är så olika för att vissa elever, dom behöver nog ha ett fysiskt samtal, kontaktsökande som 
vill ha en vuxen att prata med. Andra elever som kanske är mer självgående och bara vill ha 
svar på snabba frågor kanske behöver tillgång till andra sätt att samtala med en syv. Till 
exempel att dem själva får ställa frågor på mail, boka tid själva, vid ett bokningssystem 
kanske som är lättillgängligt. Ett blandat behov beroende på individen. (Victor) 

 
Utifrån det Victor beskriver angående att en viss anpassning bör ske för att möta 
vägledningssökandes behov av tillgänglighet så kan vi koppla detta till snäv vägledning. Även 
om My och Anna menar att vid vägledning kan skapa tillgänglighet och nåbarhet för 
vägledningssökande så tar övriga informanter upp att snäv vägledning också har sin viktiga 
funktion. Victor, Conny, Daniel och Johanna bekräftar detta. Dem menar att snäv vägledning 
bör ses som ett komplement till den vida. Ingen av dem bör utesluta den andra. Conny 
bekräftar också att den snäva och vida vägledningen samspelar med varandra.  
 

Så utvecklingen går väl mer, man kommer fortfarande ha dom här bokade samtalen för att få 
en struktur men sen så tror jag att fortsättningen kanske blir mer spontana diskussioner, samtal 
eller att man får frågor då via sociala medier. Så det är mer åt det hållet jag tror att det 
kommer landa. Men att det kommer finnas en kärna att man har bokade samtal ändå för att 
strukturera upp saker. (Conny) 
 
Jag tror vi kommer leva kvar i den snäva vägledningen ganska länge. Jag tror man måste sätta 
ord på vad vid vägledning är, jag tror man måste prata med berörda parter om vad vid 
vägledning är. Förhoppningsvis kommer den vida vägledningen vara dominerande i framtiden 
men ja, den måste utvecklas. (Daniel) 
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Johanna menar att den snäva vägledningen, bland annat de enskilda fysiska träffarna, kommer 
finnas kvar men att de digitala kanalerna kan ses som ett komplement för studie- och 
yrkesvägledare att möta och nå ut till de vägledningssökande. Likt Johanna så nämner Loven 
(2016) om det traditionella sättet att samtala ansikte mot ansikte i det traditionella rummet. 
“Jag tror inte de fysiska träffarna kommer falla bort men jag tror man får ett bättre 
komplement om man vill och kan erbjuda andra former, det underlättar för alla“ (Johanna).  
 
Utifrån våra intervjuer kan det understrykas att snäv och vid vägledning sker i samspel med 
varandra. I samråd med det Lovén (2016) menar att vägledningssökande uppskattar dem 
fysiska samtalen samtidigt som en utveckling av den vida vägledningen är viktig.  
 
En fördel kan beskrivas utifrån verktyget, Flip the classroom, som Victor tidigare lyft fram i 
studien. Han anser att det är ett användbart verktyg i och med att vägledningssökande kan 
använda sig av det när dem vill. Detta kan ses som en fördel då det återspeglas i vad samtliga 
informanter beskrivit om fördelarna kopplat till tillgänglighet, flexibilitet samt begreppet vid 
vägledning.  
 
Förutom de fördelar som tidigare nämnts, tillgänglighet och att lättare nå ut till 
vägledningssökande, har vi sett en annan fördel som majoriteten av informanterna tar upp. 
Fördelen dem beskriver är att det är effektivt att arbeta med digitala kanaler, både när det 
kommer till tid och kostnad. Denna nämnda effektivitet bekräftas även av Haythornthwaite & 
Wellman (1998) samt Dahlkwist (2013).  

 
Det finns ju stora vinster med, dels effektiviserar det ju min tid, för att bli tidseffektivt, sedan 
blir det kostnadseffektivt, nu blir det ju inte jättekostnadseffektivt på den enskilda skolenheten 
eftersom jag får en månadslön. Men för mig kanske det blir framförallt tidseffektivt, kan få ut 
information på en annan kanal där eleverna känner sig mer hemma. (Daniel) 

 
Behov är något alla informanter berört och majoriteten menar att vägledningssökandes behov 
är centralt i arbetet med digitala kanaler. Informanternas beskrivningar om behov kan kopplas 
utifrån det EU-kommissionen (2001) vill att studie- och yrkesvägledning ska eftersträva och 
utgå ifrån vad de vägledningssökandes behov är och vad de efterfrågar. Det Lovén (2016) tar 
upp om att studie- och yrkesvägledare måste se till vägledningssökande och dess utveckling 
samt vara medveten om de utvecklingstendenser i utbildning och arbetsliv, kan också 
återkopplas till det informanterna tagit upp. 
 

Har man möjlighet och vågar använda sig av kanalerna som finns tillgängliga på annat sätt så 
finns det ju inget som säger att man inte kan ha ett Skypesamtal lite tidigare en morgon eller 
lite senare på eftermiddagen om det passar för alla parter, där eleven själv kan välja vad är 
man mest bekväm i, alla elever har ju inte heller goda erfarenheter av samtal med vuxna eller 
med skolan och då kan det också bli en maktförskjutning i samtal. (Johanna) 

 
Informanterna beskriver det som att det finns olika behov studie- och yrkesvägledare bör 
tillgodose utifrån varje enskild vägledningssökande. Detta bekräftar både Daniel också EU-
kommissionen (2001). Dessa behov kan studie- och yrkesvägledare möta, på olika sätt, vid 
olika former av digitala kanaler. 
 

Men jag tror att mycket bygger på också att och mycket nu i framtiden blir ju att vi vägledare 
måste möta våra vägledningssökandes behov. Och är det då behov av vägledningssamtal på 
obekväm arbetstid då måste vi möta det på något sätt. Och är det ett behov att finnas på 
digitala kanaler, då är det också ett sätt som vi måste möta upp. Ibland kan det räcka att bara 
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finnas tillgänglig, man måste inte aktivt uppdatera Instagram, Snapchat osv men man det 
räcker att man finns där. (Daniel) 

 
Majoriteten av informanternas beskrivningar gällande vad dem vägledningssökande använder 
för olika medier återfinns i Uses and gratifications teorin (McQuail, 2010, Wadbring, 2015). 
Behovet menar dem bör ses utifrån den vägledningssökandes behov och val av digitala 
kanaler. Därmed vad dem väljer för typ av medier samt hur dem använder det. Detta förklaras 
och bekräftas även i teorin. Informanterna lyfter fram att en viktig aspekt är att de 
vägledningssökande är tillfredsställda av det mediet de använder sig av. Samma aspekt 
presenteras som en central del i Uses and gratifications. Sammanfattningsvis visar 
informanternas svar att behovet kan ses utifrån vilken digital kanalanvändarna väljer, och i 
deras fall de vägledningssökande.   
 

Jag tänker att, ser man till svensk skola generellt så har vi ju exempel en problematik med 
psykisk ohälsa med elever som är hemma och ska en vägledare exempel för ett samtal åka 
hela Stockholm 1 timma för att träffa en elev en timma för att sen komma tillbaka, det är 
liksom tre timmar som gått åt ett samtal. Där kanske det har fungerat ypperligt med samtal via 
Skype och då hade man, det handlar ju inte bara om effektivitet men jag tänker det här med 
tillgänglighet ökar. (Johanna) 

 
Andra elever som kanske är mer självgående och bara vill ha svar på snabba frågor kanske 
behöver tillgång till andra sätt att samtala med en syv. Till exempel att de själva får ställa 
frågor på mail, boka tid själva, vid ett bokningssystem kanske som är lättillgängligt. Ett 
blandat behov beroende på individen. (Victor) 

 
Sammanfattningsvis visar resultatet att behov kan tillfredsställas utifrån olika digitala kanaler. 
Detta kan därmed vara en fördel med digitala kanaler. Det vill säga att; kanalerna kan 
tillgodose de vägledningssökandes olika behov som de har av vägledning. Något som också 
slutligen framkommer utifrån resultatet är att informanterna innehar olika uppfattningar om 
vilka kanaler som ska användas. Samtliga informanter lyfter fram att det är viktigt att se till 
var studie- och yrkesvägledaren är verksam. Det vill säga att se digitala kanaler utifrån sin 
arbetsplats. “Man måste jobba utifrån sin egen verksamhet, med digitala kanaler. Så enkelt är 
det, man måste jobba utifrån vad som passar verksamheten. Men man måste också våga testa” 
(Daniel). 
 
Nackdelar 
 
Även om samtliga informanter menar att digitala kanaler skapar möjligheter för att nå fler 
vägledningssökande, bör även den andra sidan av myntet analyseras som Orre & Palm (1995) 
redogör för. Dem menar att en viss risk finns vid den digitala användningen. Detta bekräftar 
Anna och My gällande det fysiska samtalet och mötet mellan studie- och yrkesvägledare och 
vägledningssökande.  
 

Ja alltså, samtalet är ju fortfarande lite nummer ett. Det är precis som med psykologer och så, 
samtalet har ju sin betydelse och ger sitt. Att tappa det är ju inte bra. Så det negativa är om 
man inte följer upp med samtal skulle jag säga. (Anna) 

 
Det kan vara att man inte kommer lika nära som i ett vanligt samtal. Jag har märkt att det är 
skillnad när jag har ett videovägledningssamtal än om man sitter i samma rum. Det blir inte 
lika personligt för den som man vägleder att öppna upp sig, skulle jag säga. (My) 
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Det informanterna beskriver ovan finns likheter inom den interpersonella kommunikationen 
(Jensen, 2015). Den interpersonella kommunikationen lyfter fram det fysiska samtalet och att 
själva kommunikationen sker mellan människor. Johanna bekräftar detta då hon berättar att en 
nackdel kan vara att inte ha en fysisk samverkan med den vägledningssökande. Detta för att 
det är svårt att se kroppsspråk och liknande. Johanna menar att det kan i vissa fall vara 
komplext med samtal via vissa digitala kanaler. Ett exempel hon berättar är vid användningen 
av Skype. Där en studie- och yrkesvägledare och en vägledningssökande möts via ett samtal 
digitalt. Det är fortfarande inte ett fysiskt samtal även om dem båda ser varandra. 
 
En annan gemensam punkt som framkommit från två av informanterna som arbetar inom 
skola, var att de slutat med en viss kanal av liknande orsak. Orsaken var att de upplevde att 
elever och vårdnadshavare ställt frågor och velat ha kontakt via en digital kanal vid tillfällen 
då det inte passat. De beskriver det som att det varit svårt att separera till exempel privatliv 
och yrkesliv vid exempelvis användningen av Snapchat och Facebook. Däremot menar dem 
dock att det inte är något som inte fungerar, utan att det kan vara ett dilemma med arbetet av 
digitala kanaler. 
 

Men det skulle kunna vara ett problem det här med att det kan bli en hopblandning av privat 
och professionellt och det kanske inte är alla som hanterar det. Och jag vet ju det finns 
studievägledare som har skapat professionella konton som har ett Instagramkonto som 
studievägledare och lägger till elever och det kan ju vara en fördel och ha det så faktiskt. Så 
det är lite olika. (Conny) 

 
Slutligen menar Johanna att en nackdel med digitala kanaler kan vara att studie- och 
yrkesvägledare kan ha makt över när de digitala kanalerna ska användas. Hon beskriver det 
som i att det fysiska vägledningssamtalet kan den vägledningssökande behöva anpassa sig 
efter tid och rum men att detta också sker vid de digitala kanalerna. Det här tar också 
Rehnberg (2016) upp angående härskartekniker och dess uttryck i digitala kanaler.
    

Framtidstankar om arbetet med digitala kanaler 
Under det tredje och det sista temat kommer resultatet presenteras utifrån hur informanterna 
ser på det framtida utvecklingsarbetet med digitala kanaler. Majoriteten av informanterna ser 
en kommande utveckling av digitala kanaler inom studie- och yrkesvägledningens framtid. 
Nedan följer de centrala delar som framkommit.  
 
Gemensamt för informanterna är att dem nämner betydelsen av att våga. Majoriteten av dem 
berättar att våga är något som dem vill dela med sig utifrån sina egna erfarenheter av att 
arbeta med digitala kanaler. Dem förklarar vidare att det kan innebära exempelvis att våga 
testa sig fram, inventera vad som behövs utifrån sin verksamhet eller undersöka vad andra 
gör. Att arbeta utifrån sin verksamhet kan tolkas utifrån CCT:s person-miljö-perspektiv. 
Genom att hitta andra kollegor eller andra personer på arbetsplatsen som kan hjälpa till att 
utveckla eller samarbeta med digitala kanalers användning, är också något som informanterna 
tar upp. Samtliga informanter återkommer till vägledningssökandes behov. Att som studie- 
och yrkesvägledare behöva se över vad behovet är hos vägledningssökande och vad dem 
använder själva. Utifrån detta menar dem att digitala kanaler kan skapa möjligheter och 
fungera som ett stöd till deras arbete och profession. Något vi tolkar, utifrån resultatet och vad 
Uses and gratifications teorin beskriver om behov, är att olika medier används för att täcka 
olika vägledningssökandes behov. Behovet kan vara, utifrån en vägledningssökandes 
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perspektiv, omedvetet men också medvetet. Detta tror vi kan vara något som studie- och 
yrkesvägledare kan uppleva som svårt att förhålla sig till. Vilket också resultatet visar i och 
med att de samtliga vill ha någon form av central plattform som stöd i deras arbete med 
digitala kanaler.  
 

Mer då det är att man får våga och sen ska man också vara bekväm att man inte ska ha massa 
saker bara för att. Det ska också vara kul för en själv och meningsfullt så att man inte 
använder saker/verktyg bara för att göra det. (Victor) 
 
Så jag tänker att i första hand försöka göra någon slags omvärlds research, vad är det för 
kanaler som är aktuella nu? Vad använder vår målgrupp för något? Och hur kan jag lära mig 
mer om det? Det är liksom det första steget. (My)  

 
Något annat som samtliga informanter är överens om är att digitala kanaler bör användas med 
utgångspunkt utifrån studie- och yrkesvägledarens egna vilja och intresse. Dem menar att det 
ska kännas naturligt för vägledarna och inte på något vis påtvingat. “Alltså framförallt måste 
det ju kännas naturligt, det måste ju komma från deras egna vilja, man måste ju själv vara 
säker och tycka det är kul och det. För annars tror jag inte att det funkar” (Conny). 
 
De digitala kanaler som informanterna tror kommer vara i centrum för framtiden är 
varierande. My tror att digitala forum där studie- och yrkesvägledare kan svara på frågor och 
att andra kan ta del av dessa svar, detta utifrån de trender som finns idag. Vissa tror att det 
kommer vara så pass föränderligt att det är svårt att säga vad som kommer att vara det 
centrala i framtiden. Detta eftersom att vissa kanaler redan är ute ur sin tid. Victor menar att 
Skype och Mail fortfarande kommer vara aktuella och användbara. Det som är gemensamt för 
alla informanter är alla vill se någon form av en utveckling av att en digital plattform. I CCT 
kan detta tolkas utifrån den ständiga integreringen med matchningen av vägledningssökande 
och omgivningen (Andergren, 2015).  
 
En stor och central plattform ska enligt informanterna kunna innehålla olika delar. Dem tar 
upp bland annat gällande tillgänglighet samt flexibilitet för de vägledningssökande. Att dem 
kan komma åt rätt studie- och yrkesvägledare som dem önskar finna för kontakt. Detta 
angående tillgänglighet och flexibilitet bekräftar också Orre & Palm (1995). Ett exempel som 
Victor tar upp är en önskan av ett större chattforum eller plattform där samlad väglednings 
kompetens finns. Han förklarar vidare att en vägledningssökande skulle kunna spara sin 
vägledningsprocess via plattformen som ett slags portfolio, där frågor och tankar sparas och 
utveckling kan dokumenteras.  
 

Så att man kan få en röd tråd genom hela syv-spektrumet/processen. En nationell plattform 
eller i alla fall i xxx. Inte bara informationsplattformar utan även där man kan få feedback 
anser jag är viktigt från syv. Där de kan ställa frågor, att man inte bara tänker information. Sen 
tänker jag att det skulle kunna vara kopplat till någon form av syv-central där det finns syv 
som besvarar frågor och svar via telefon och kör Skype samtal till exempel. (Victor) 

 
Alla informanter fick frågan vad dem skulle behöva för att utveckla arbetet med de digitala 
kanalerna. De alla svarar olika på denna fråga. Vi sammanfattar deras svar utifrån följande; 
mer kunskap och kompetens, fler sätt att samtala för att se till de vägledningssökandes behov, 
mer tid och förtroende från bland annat skolledning, mer forskning inom ämnet samt att det 
behöver finnas riktlinjer för hur en studie- och yrkesvägledare ska arbeta med digitala kanaler.  
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Diskussion 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att kortfattat lyfta fram de övergripande slutsatserna 
av studiens resultat. Därefter diskuteras den metod som vi använt oss av. Avslutningsvis ger 
vi förslag på framtida forskning.     

Resultatdiskussion 
Det resultat som framkom genom denna studie visar på hur informanterna använder sig av 
digitala kanaler. Resultatet visar även på deras egna upplevelser och erfarenheter. Nedan 
kommer nu en diskussion att ske utifrån de tre teman som tidigare beskrivits i resultat och 
analys.  
 
Olika former av digitala kanaler 
 
Resultatet visar på att informanterna använder sig av olika kanaler, där några nämner att både 
Facebook och Skype är något som användes för flera år sedan och nu ses som gamla. 
Intressant är att vi båda personligen trodde att dessa två kommunikationskanaler var 
användbara för studie- och yrkesvägledare. Detta kan vi därmed fastslå som en tydlig 
skillnad. 
 
Något som framkom som ett vinnande koncept i resultatet var betydelsen av att testa sig fram 
vid användning av digitala kanaler. Studien visar också på att de använder olika kanaler 
utifrån vilka verksamheter de arbetar inom. Dem inom skolan använder huvudsakligen mest 
sociala medier medan de övriga använder andra kanaler som blogg, hemsida, egen applikation 
samt chattforms-modul. Detta tyder vi visar på skillnader utifrån vilken verksamhetsplats 
studie- och yrkesvägledaren arbetar på. Resultatet visar även att ingen av informanterna fått 
någon kunskap med sig från utbildningen gällande digitala kanaler. Däremot visar resultatet 
tydligt på att det behövs och bör finnas vilket kan ses som anmärkningsvärt. Slutligen 
framkom det även i resultatet att utbildningarna inte verkar skilja sig alltför mycket åt om 
jämför dem som gick utbildningen för exempelvis tio år sedan med dem som nyligen tagit 
examen. Vi ställer oss därmed frågan; varför finns det inte kurser inom digitala kanaler i 
utbildningen? En möjlig orsak tänker vi kan vara att det digitala området förändras ständigt 
vilket resulterar i att utbildningen kan få svårigheter att hänga med i utvecklingen. Detta kan i 
sin tur resultera i att det finns kurser som inte överensstämmer med hur det ser ut i 
verkligheten. Tänkbart däremot, skulle kunna vara att utbildningarna har kurser om hur 
studie- och yrkesvägledare ska förhålla sig till användningen av de digitala kanalerna såsom 
när det kommer till sekretess och liknande. Detta är också något som samtliga informanter har 
uppgett som en önskan. 
 
För- och nackdelar med digitala kanaler 
 
De fördelar som framkommer i studien handlar huvudsakligen om att vara tillgänglig, effektiv 
samt se till den vägledningssökandes behov. Resultatet visar att digitala kanaler är mycket 
användbara till att öka tillgängligheten, vara nåbar samt anpassas utifrån den som söker 
vägledning. Resultatet visar också på några nackdelar. De nackdelar som framkommit är det 
fysiska samtalet fortfarande är viktigt och att de digitala kanalerna inte alltid kan ersätta det 
fysiska samtalets funktion, men att vissa informanter menar att för mycket digitalisering kan 
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hota det fysiska samtalet. Detta anser vi är intressant. Vi menar att digitala kanaler kan, enligt 
oss, ses som ett komplement men aldrig ta bort det fysiska samtalet och dess funktion inom 
vägledning. En annan nackdel som framkom var att vissa kanaler inte var användbara på 
grund av att kanalen upplevdes integrera med professionen och privatlivet. Vi som blivande 
studie- och yrkesvägledare anser att detta är ett intressant dilemma. Det bör därför finnas mer 
tillgänglig kunskap i vår utbildning om hur vi som studie- och yrkesvägledare ska möta dessa 
hinder och möjligheter utifrån digitala kanaler.  
 
Framtidstankar om arbetet med digitala kanaler  
 
Vid denna del framkom det att studie- och yrkesvägledare har många önskningar och tankar 
om framtidens arbete med digitala kanaler. Resultatet visar på att dem alla ser en stor 
utvecklingspotential i arbetet med digitala kanaler och att studie- och yrkesvägledarkåren 
måste följa samhällets utveckling. Förekommande i resultatet var också att studie- och 
yrkesvägledare ska arbeta utifrån egenintresse och vad som känns naturligt och inte tvärtom 
eftersom informanterna mer att det tenderar att minska kvaliteten.  
 
Resultatet kan ses som tudelat då det framkommer att även här är det vinnande konceptet; att 
våga prova sig fram, testa något nytt, och ta lärdom av andra. Vi tolkar detta som att studie- 
och yrkesvägledare ska utgå ifrån det som känns rätt att använda i sitt arbete men också våga 
utmana sig själva. Det vill säga att våga se utanför de egna ramarna och det “vardagliga” 
perspektivet. Vi menar, med detta som utgångspunkt, att om vi aldrig provar något nytt vet vi 
heller inte om det skulle kännas rätt eller inte.  
 
Slutligen framkom det även i resultatet att det fanns en önskan om en central digital plattform. 
Denna plattform skulle enligt informanterna kunna finnas till för alla studie- och 
yrkesvägledare utifrån olika verksamheter och målgrupper. Den digitala plattformens funktion 
skulle bland annat kunna underlätta användningen av digitala kanaler samt delas vidare till 
studie- och yrkesvägledare som också vill använda dem. Innehållet i plattformen som 
informanterna ville ha med var hur de ska arbeta med digitala kanaler samt vilka som kan 
användas vid vilket tillfälle. Vidare skulle detta kunna sammanfattas som ett slags stöd till 
studie- och yrkesvägledare som vill arbeta med digitala kanaler.  

Metoddiskussion 
Vi anser att vårt val av metod svarar bra mot vårt syfte och frågeställningar. Kvalitativ metod 
har gett oss förutsättningar att få en detaljerad och djupgående data. Detta är också något som 
Trost (2010) framhäver om den kvalitativa studien. Han menar att det ger informanten 
möjlighet att lyfta fram sina åsikter och tankar vilket kan ge djupare insikt inom det valda 
ämnet. En enkätstudie hade gett oss en mer generaliserande bild men vi hade däremot inte fått 
lika utförliga svar som en kvalitativ metod ger. Detta har inte varit vårt syfte utan för oss har 
informanternas upplevelser om ämnet varit det väsentliga.  

Vidare anser vi att intervjuerna varit innehållsrika och att alla informanter i stor omfattning 
givit svar som varit både djupgående och detaljerade. På så vis menar vi att vi fått en bra 
inblick i hur informanterna tänker kring ämnet. Att intervjuerna genomfördes via 
telefonsamtal och Skype tror vi har bidragit till informanternas öppenhet under intervjuerna. 
Detta för att både informanterna och vi som intervjuare fått bestämma plats för var 
intervjuerna skulle ske, vilket är något som skapar en trygghet. Det är även något som 
bekräftas av Trost (2010) som menar att det är viktigt att alla parter ska känna sig bekväma. 
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Nackdelen med att använda sig av telefonsamtal vid intervju är att det inte tillåter ansikte mot 
ansikte interaktion. Därav har vi inte haft möjligheten att observera såsom informanternas 
kroppsspråk. Huruvida det påverkat vårt resultat är svårt att säga, men med tanke på 
informanternas innehållsrika svar vill vi ändå tro att det inte har påverkat nämnvärt.  
 
Intervjuerna som gjorts i studien har varit semistrukturerade, vilket betyder att det har funnits 
klara frågorna inför varje intervju som vi ville ha besvarade men att vi som författare ändå var 
tvungna att hålla oss flexibla till utformningen av intervjuerna. Såhär i efterhand hade vi valt 
att göra en provintervju, detta för att vi upplevde under våra intervjuer att vissa frågor var allt 
för generella eller saknade relevans för studiens syfte. Detta menar vi hade kunnat undvikits 
om vi hade valt att göra en provintervju innan. 
 
Våra intervjuer spelades in för att säkerställa att vi skulle få med allt informanterna sagt. Det 
gav oss också möjlighet att lyssna flertalet gånger på vad informanterna tagit upp vilket vi 
menar kan minska risken för feluppfattningar. Att vi spelade in intervjuerna gjorde också att 
vi som ovana intervjuare kunde fokusera i lugn och ro på intervjutillfällena.  
 
Sett till vårt urval så har vi intervjuat tre kvinnor och tre män, detta har inte varit ett medvetet 
val från våran sida då vi inte tagit hänsyn till någon jämn fördelning vare sig när det kommer 
till kön eller ålder. Vidare har vi inte heller tagit någon hänsyn till vilken verksamhet 
informanterna arbetat inom eller hur länge de arbetat som studie- och yrkesvägledare. Detta är 
något som vi diskuterat ett flertal gånger huruvida det har varit relevant för studien eller inte. 
Tillslut kom vi fram till att det saknade relevans då vårt fokus legat på att undersöka hur 
informanterna använder sig av digitala kanaler snarare än att belysa deras olika bakgrunder. 

 
I studien har sex studie- och yrkesvägledare intervjuats vilket vi anser har varit en rimlig 
mängd med tiden som en avgörande aspekt, att transkribera har varit tidskrävande. 
Denscombe (2016) bekräftar detta och menar att antalet intervjuer ska begränsas och uttrycker 
att fyra till åtta kan ses vara lämpligt. Vi har fokuserat på att hitta informanter som 
överensstämde med våra kriterier, som var att informanterna aktivt skulle arbeta med digitala 
kanaler, detta för att få ut så mycket som möjligt att våra intervjuer kopplat till syfte och 
frågeställningar. Detta är också något som Denscombe skriver om, att några få men väl 
genomförda intervjuer är av mycket större värde än flera mindre väl genomförda. 

Förslag till framtida forskning  
Vi har i denna studie lyft fram sex studie- och yrkesvägledares upplevelser av att använda 
digitala kanaler. Inför framtida forskning inom ämnet skulle det vara intressant att undersöka 
vägledningssökandes upplevelse av att få vägledning via digitala kanaler. Vi tänker att det 
skulle kunna vara ett bra komplement och att det hade varit betydande att lyfta fram hur de 
beskriver sin egen inställning till digitala kanaler. Stämmer vägledningssökandes inställning 
överens med vägledarnas?  
 
Resultatet i studien visar att gemensamt för informanterna är de inte har fått kunskap om 
digitala kanaler från sin studie- och yrkesvägledarutbildning. Därav hade ett annat intressant 
perspektiv varit att undersöka hur lärare på studie- och yrkesvägledarprogrammet ser på 
användandet av digitala kanaler och hur de tänker kring varför det inte finns kurser inom 
ämnet, när det tydligt visar på att behovet finns. 
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Bilaga 1. 

Forskningsetik  
Vår studie kommer innefatta intervjuer med sex studie- och yrkesvägledare som kan tänkas 
arbeta med digitala kanaler. Tidsmässigt förväntas frågorna ta cirka 35–50 minuter att besvara 
och din medverkan är frivilligt vilket innebär att du när som helst kan avbryta ditt deltagande 
om du skulle känna för det. Intervjuerna genomförs antingen via telefonsamtal eller Skype 
och för att underlätta bearbetningen av det insamlade materialet kommer intervjuerna att 
spelas in. Det insamlade materialet kommer enbart att användas för vår undersökning och inte 
i några andra syften och examensarbetet kommer att tas bort så fort vi får ett godkännande att 
göra det. Vi kommer inte att använda några namn i undersökningen och dina svar kommer att 
anonymiseras. 
 
Tack på förhand! 
 
/ Hanna Fransson & Moa Reinholdsson Strömberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. 

Bakgrund till intervjuguide 
Vår studie syftar till att utveckla kunskap om studie- och yrkesvägledares användning av 
digitala kanaler. Enligt forskning som gjorts bland annat i Finland och i Danmark finner vi att 
vägledningen möter ett ökat behov av att utvecklas samt anpassa sig efter dagens samhälle 
och dess digitalisering. I Danmark har den centrala styrningen gjort satsningar på en 
oberoende, nationell e-vägledning där exempelvis samtal, e-mail, chatt och telefonsamtal ska 
finnas tillgängligt för alla. Finlands forskning menar att den ökade användningen av teknik 
ställer nya krav på studie- och yrkesvägledare. 
 
Eftersom en av studie- och yrkesvägledarens viktigaste uppgifter är att anpassa 
vägledningsinsatserna efter den vägledningssökandes position och behov menar vi att detta 
ämne bör undersökas. Det samhälle vi lever i är i en ständigt pågående utveckling och således 
även den vägledningssökande. Vi måste utveckla oss själva och våra yrkesroller hela tiden för 
att vara anställningsbara, intressanta och samtidigt anpassa oss efter den vägledningssökandes 
behov. Dessa krav tillsammans med samhällets utveckling gör att människor behöver stöd och 
vägledning på flera olika sätt. Vi har därför blivit intresserade av att utgå från dessa 
frågeställningar; 
  

x  Vilka digitala kanaler för kontakt med vägledningssökande används?  
x  Vilka erfarenheter har dessa studie- och yrkesvägledare av digitala kanaler? 
x   Hur ser studie- och yrkesvägledare på utvecklingsarbetet med digitala kanaler? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3.  

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 
Hur många år har du arbetat som studie- och yrkesvägledare? 
Kan du beskriva ditt arbete som studie- och yrkesvägledare och vad du gör i din verksamhet? 
Vad har du för vision och målbild gällande studie- och yrkesvägledning? 
 
Fråga 1 
Hur arbetar du med digitala kanaler i ditt arbete som studie- och yrkesvägledare? 
   
Följdfrågor: 
1. Kan du utveckla och ge mer konkreta exempel? 
2. Vad ser du för fördelar med att arbeta med digitala kanaler? 
3. Vilket hinder ser du med att arbeta med digitala kanaler?  
4. Varifrån hämtar du inspiration att använda digitala kanaler i ditt arbete? 
5. I vilken utsträckning tycker du att utbildningen gjorde dig förberedd inför din yrkesroll? 
6. Vilket råd skulle du ge till andra studie- och yrkesvägledare som önskar att använda sig av 
digitala kanaler i sin verksamhet? 
 
Fråga 2 
Ser du något behov av förändring och utveckling i arbetet med digitala kanaler? 
 
Följdfrågor:    
1. Vilken efterfrågan upplever du det finns hos vägledningssökande på vägledningssamtal 
genom internet, fysiska träffar, annat idag? 
2. Vilka behov tror du kommer att finnas i framtiden gällande vägledning? 
3. Hur tror du att utvecklingen av vid och snäv vägledning kommer att se ut? 
4. Vilka digitala kanaler tror du kommer vara i centrum för vägledning? 
5. Om vi blickar framåt, vilka utvecklingstendenser i samhället ser du gällande formen för 
vägledningssamtalet? 
6. Vad skulle du behöva för att utveckla arbetet med digitala kanaler?  
7. Hur tänker du att framtidens studie- och yrkesvägledare bör jobba med digitala kanaler? 
8. Vilka hinder och möjligheter ser du inför framtiden med din yrkesroll och dess utveckling? 
 
 
 


