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Sammanfattning 
 

Syftet med den här studien var att kartlägga och skapa en bild av hur studie- och 
yrkesvägledare upplever sina möjligheter till kompetenshöjande arbete genom yrkesrollen, nationella 
direktiv och organiserad fortbildning. Genom att analysera litteratur, modern forskning, allmänna råd och 
rapporter skapade vi en stabil grund för att ta studien vidare. För att undersöka detta område har vi genomfört 
12 stycken kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. Därigenom insamlat 
värdefull information för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Det vi kunde utläsa var att det 
finns påtagliga brister i det kompetensutvecklingsarbete som idag bedrivs inom skolorna eftersom att det 
saknas relevant fortbildning inom områden som är vanligt förekommande inom studie- och yrkesvägledarnas 
arbetsuppgifter. Vi kunde även utläsa att det finns vanligt förekommande hinder för kompetensutvecklingen 
då både skolans ekonomi och studie- och yrkesvägledarens egna arbetsuppgifter förhindrar att avsätta tid och 
resurser till ex fortbildning.  
 
Att vara kompetent betyder att det stämmer mellan kontext och individens förmågor. Kompetens kan därmed 
ses som en slags överenstämmelse mellan ”individ och uppgift” Erfarenhet och krav ”Mellan handen och 
handsken” (Keen 2003). 
 
 

Nyckelord: studie- och yrkesvägledare, kompetens, kompetensutveckling och livslångt lärande, fortbildning. 
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1 Inledning 

 
I dagens samhälle förväntas det att individen själv ska ta ställning till ett stort utbud av karriärval och aldrig 
tidigare har valmöjligheterna varit så mångfacetterade som nu. Redan tidigt i en människas liv ges flera olika 
möjligheter att välja. Under ungdomsåren ansvarar föräldrarna till stor del för 
barnens karriärval, exempelvis vilken skola de ska gå och frågor kring språkvalet inför högstadiet. Många av 
de valen kan komma att påverka möjligheterna inom karriär och utbildning längre fram i livet. När barn 
växer och blir äldre är de också mer mottagliga för andra informationskällor framför allt via vänner och andra 
närliggande källor. Lovén (2000) visar i sin undersökning att elever har behov av att det finns andra vuxna än 
sina föräldrar att spegla sina framtidsfunderingar med. Lundahl (2010) skriver och lyfter frågan om behovet 
av "högklassig vägledning" som kan förväntas hjälpa människor som står inför dagens komplicerade 
karriärval. Även Lindh (1988) betonar professionalismen av studie- och yrkesvägledning som betydelsefullt. 
  
Idag går det alldeles för långsamt fram för att implementera ambitionerna av en effektiv vägledning ute i 
kommunerna och det är betydelsefullt att elever och ungdomar får tillgång på kompetent, utvecklande och 
allsidig vägledning. Strategierna att utveckla en långsiktig hållbar vägledning måste tas på allvar av politiker 
på nationell- och lokalnivå för att öka de framtida samhällsvinsterna (Lundahl och Nilsson 2009).  
 

På arbetsmarknaden sker ständigt förändringar, gamla etablerade yrken minskar eller försvinner och 
nya yrken som ställer högre krav på kompetenser etableras på arbetsmarknaden. Det blir därmed svårare för 
människor att välja rätt utbildningar för att etablera sig på arbetsmarknaden och göra strategiska 
karriärval. Michael Tåhlin skriver om dessa nya kunskapskrav i Rolfer (2010) Jobb i förändring. Inom 
skolan ökar därmed behovet för ungdomarna att vända sig till sakkunniga personer som ska kunna hjälpa 
dem att bearbeta sina drömmar och vägar för att nå önskade karriärmål. Skolans personal ska hjälpa eleven 
med dessa sakkunskaper och begreppet studie- och yrkesvägledning som beskrivs 
genom Skolverkets allmänna råd har lyft fram två perspektiv, vägledning genom vid och snäv 
bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse kännetecknar skolverksamhetens arbete för att bidra till att eleverna 
får en bred plattform till att kunna fatta strategiska karriärval och god insikt inom 
arbetsmarknaden. Vägledning i snäv bemärkelse kännetecknar däremot den enskilda vägledning eller den 
gruppvägledning som bedrivs av skolans studie- och yrkesvägledare. Detta kan ske genom 
vägledningssamtal där det ges möjlighet till reflektion kring den egna personen och möjliga karriärval men 
även information kring specifika områden inom studier och yrkesvägar. Rollen som studie- och 
yrkesvägledare inom skolan ställer förväntningar och krav på en bred kompetens, att alltid vara 
uppdaterad med samhällsutvecklingen i stort och i utbildning och arbetslivet i 
synnerhet. Kompetensförväntningarna på studie- och yrkesvägledaren kommer alltid att vara en 
pågående utvecklingsprocess där det gäller att väga in den sökandes personliga egenskaper, bakgrund och 
vägledarens personlighet i relation till omvärldens förändringar. I flera vägledningsböcker lyfts detta 
dilemma om olika förhållningssätt i vägledningen. Vägledningen kan vara inriktad på förändrings- eller 
anpassningsprocess, samtidigt kan den enskilde vägledaren ha ett mer eller mindre individ- 
eller samhällsorienterat förhållningssätt Lindh (1988). Lovén (2000) är några som tar upp detta och ofta är 
det upp till vägledaren själv att balansera mellan kraven och förväntningarna från individen och samhället. 
Studie- och yrkesvägledaren förväntas agera för individens bästa men även för samhället och framtidens 
bästa. Andergren (2014) menar att det krävs goda vägledningsfärdigheter från studie- och 
yrkesvägledarna för att hjälpa individen på bästa sätt.   

  
En studie-och yrkesvägledare har framförallt de krav och direktiv som kommer från Skolverket genom 
skollagen, läroplanerna, ämnesplaner m.m. men även från de lokala huvudmännen att förhålla sig 
till. Ett hjälpmedel för den enskilde studie- och yrkesvägledaren är Sveriges vägledares Etiska riktlinjer som 
tar upp förhållningssätt till yrkesprofessionen som vägledare, individens integritet och behov men 
även samhällets förtroende för yrkesprofessionens kompetens. Förväntningar från det lokala 
näringslivet bygger främst på att tillfredsställa den regionala arbetsmarknadens behov. Ett stort dilemma 
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för vägledaren kan därmed vara att tillgodose den enskilde elevens förväntningar att få en oberoende 
vägledning i de egna framtidsdrömmarna och samtidigt tänka utifrån arbetsmarknadens behov. Skollagens 1 
kap 4§ tar upp detta med skolans strävan att vara kompensatoriska och att ta hänsyn till elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig skolans undervisning. Då vägledningen ofta är personlig och anpassas 
efter den enskildes förutsättningar och behov kommer det att ställa krav på att studie- och yrkesvägledaren är 
insatt och har verktyg att tillgodose elevens behov. Studie- och yrkesvägledarens kompetensutveckling 
kommer att behöva gå hand i hand med skolverkets och regeringens förväntningar på kvalité i skolans studie- 
och yrkesvägledning.    
 

Skollagen beskriver i 2 kap 29§    

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan 
kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan 

tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.   
                                                                                                        (SFS 2010:800)   

I 3 kap 3§ beskrivs    

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål.   
                                                                                                        (SFS 2010:800)    

   
Skollagen slår fast att elever har rätt att få tillgång till personal med sådan kompetens att de får sina behov av 
studie- och yrkesvägledning tillgodosedda. Kunskaper som studie- och yrkesvägledare utbildas i behöver 
underhållas och utvecklas. Förutsättningarna och möjligheterna för att studie- och yrkesvägledare i skolan 
ska utveckla kompetenser för att möta elevers olika behov kommer att ta tid. I en undersökning som Lärarnas 
riksförbund (LR) gjort visar på att nära hälften (44 %) av de tillfrågade studie- och 
yrkesvägledarna kände att endast delar av deras kompetens förstods av arbetsgivaren, (LR, 
Arbetsmiljöundersökning mars 2003).  Då vägledning ofta är individuell har den många dimensioner och kan 
för en utomstående vara svår att förstå bredden av de kunskaper en studie- och yrkesvägledare behöver i sin 
verktygslåda. Finns det då tid och möjlighet för studie- och yrkesvägledare (SYV) att kunna utveckla sin 
kännedom kring sitt arbete och finns möjlighet att möta upp de kraven som den föränderliga 
arbetsmarknaden kräver?   

   

1.1 Syfte och forskningsfrågor   
Syftet med denna studie är att skapa en bild och förståelse av hur studie- och 
yrkesvägledare upplever sina möjligheter till kompetenshöjande arbete genom yrkesrollen, nationella 
direktiv och organiserad fortbildning  
 

x  I vilken utsträckning tillgodoses studie- och yrkesvägledarnas behov av kompetensutveckling genom 
deltagande i organiserade fortbildningsaktiviteter?    

x  I vilken utsträckning har studie- och yrkesvägledarna möjlighet att själva bestämma innehåll och 
formerna för sin kompetensutveckling?    

x Upplever studie- och yrkesvägledarna att den kompetensutveckling de har i dag är tillräckliga för 
att möta de behov av en föränderlig arbetsmarknad? Varför? Varför inte?    

x Vilka kompetenser och arbetsuppgifter tror studie- och yrkesvägledarna kommer att 
efterfrågas om 10 år?  
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2 Bakgrund 

Grunden till arbetet har varit att kartlägga studie- och yrkesvägledares egna syn på den fortbildning och 
kompetensutveckling som sker i skolan. Bakgrunden inleds med avsnittet Studie- och yrkesvägledarens 
verksamhetens bakgrund och nutid. Syftet med avsnittet är att få en tillbakablick och framväxten till dagens 
studie- och yrkesvägledning. Därefter kommer ett avsnitt som heter Kompetens, livslångt lärande och 
kompetensutveckling inom professionell verksamhet. Avsnittet är uppdelat två delar och syftet är att förklara 
delar av begreppet kompetens och livslångt lärande. Det tredje avsnittet heter Möjligheter till 
kompetensutveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare och syftet är att ge en överblick över 
möjliga fortbildnings och kompetensutbildnings insatser som finns organiserat. Det fjärde och sista avsnittet 
heter Studie- och yrkesväglednings resurserfördelning och kompetenskrav i dag och imorgon och är uppdelat 
i tre delar och syftet är förstå möjliga kompetenskrav för studie- och yrkesvägledare verksamma i skolan men 
även möjligheterna att utveckla denna kompetens. 

2.1 Studie och yrkesvägledningsverksamhetens bakgrund och nutid 
 
Studie- och yrkesvägledare är en relativt liten yrkesgrupp och har en relativt kort yrkestradition och det kan 
vara intressant att förstå hur och varför behovet för vägledning har uppkommit.  
 
Vägledningens korta historia började på 1900- talet med industrisamhällets framväxt och behov av 
arbetskraft i städerna. Behovet var att vägleda människor dit arbetskraftens behov fanns för industrins 
framväxt i landet. Enligt Nilsson (Lundahl 2010) präglades den tidiga vägledningen i industrisamhället av ett 
matchnings-tänkande, ”rätt man på rätt plats” eller Trait and Factor Theory. Tanken är att människor har en 
uppsättning egenskaper som kan lämpa sig mot egenskaper som krävs i vissa yrken. Även Lovén (2015) tar 
upp att detta och tar även upp en samtidig längtan hos människor att själva kunna påverka sin framtid, alltså 
fanns det två parallella synsätt, det samhälleliga behovet och individens eget behov. Samhällets behov var det 
klart dominerande synsättet ända fram till 1960-talet då även individbehovet kom att synas i skolans 
måldokument. Under denna tid kom även behovet av kunnig personal som kunde hjälpa eleverna med 
information och stöd att välja framtid. I grundskolan infördes yrkesvalslärartjänster och på gymnasiet delades 
uppdraget mellan arbetsförmedlingen och skolkuratorer. Den så kallade syoproppen (prop 1971:34) som kom 
i början av 70-talet orsakade en del oenighet mellan de politiska blocken. Där de borgerliga partierna ville 
behålla yrkesvalslärarna medan socialdemokraterna och vänsterpartiet ville införa studie- och 
yrkesorienterade tjänster fria från lärarfunktion förklarar Nilsson (2010). 1972 infördes efter regeringens 
beslut i en ny yrkeskår, SYO (studie- och yrkesorientering) konsulenter som kom att täcka grundskolans, 
gymnasiet och vuxenutbildningen behov av vägledning Lovén (2015). Detta ledde till att 
yrkesvalslärarutbildningen ersattes av en ettårig högskoleutbildning där ett av kraven var att SYO skulle ha 
yrkeslivserfarenhet (första utbildningen som studie- och yrkesvägledare startade 1971). Uppgiften blev nu 
mer ideologisk och bestod i att studie- och yrkesorinteringen bland annat skulle ta upp frågor som den 
ojämlikhet som råder på arbetsmarknaden och ha en mer samhällsförändrande uppgift. Detta menar Nilsson 
(2010) är en brytpunkt på synen och behovet av studie- och yrkesvägledning i skolan. Dagens treåriga studie- 
och yrkesvägledarutbildning startade 1983 och är förlagd till tre högskolor/universitet  
(Malmö, Stockholm och Umeå).  
  
 I och med kommunaliseringen i början av 1990-talet och införandet av nya läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 
behåller staten det övergripande ansvaret för målen i skolan och överlåter på lokalnivå att organisera hur 
studie- och yrkesvägledningen ska bedrivas. Detta menar Nilsson (2010) leder till att studie- och 
yrkesvägledningen varierar mycket mellan kommuner gällande organisation och vägledartäthet. En del 
kommuner har så kallad samlad vägledning där alla kommunens vägledare samlas under samma organisation 
vilket leder till att arbetet är mer likvärdigt och uppdraget blir mer tydligt. Erfarenheter och kompetenser 
delas lättare mellan studie- och yrkesvägledarna och det kan vara lättare att ha en gemensam och långsiktig 
kompetensutvecklingsplan. I andra kommuner är studie- och yrkesvägledarna organiserade i skolans 
ordinarie verksamhet och här kan skillnaderna variera mellan skolorna. Elevunderlaget på skolorna är 
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avgörande för storleken på studie- och yrkesvägledartjänsterna men det finns inte något fastslaget krav om 
antal elever per vägledare. För en studie- och yrkesvägledare med heltidstjänst kan det innebära att denne 
jobbar på flera skolor och/eller har andra uppgifter som marknadsföring, ansvar för skolans hemsida, 
administrera busskort och hantera ansökningar m.m. Flera av dessa extrauppdrag kräver 
ofta fortbildningsinsatser som konkurrerar med studie- och yrkesvägledaruppdragets behov av fortbildning 
och kompetensutveckling. Utifrån en skoledaresperspektiv kan det handla om att prioritera så att flera får del 
av kompetensutvecklingsbudgeten (Lärarnas Riksförbund). 
På 2000-talet är det kunskapssamhället och det livslånga lärandet som ligger i fokus för 
vägledaren. Internationellt har OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) EU och 
världsbanken understryker vägledarens uppgift i det livslånga lärandet. Skollagen 2010:800 1 kap 4§ menar 
att skolans uppgift är främja barn och elever lust till livslångt lärande. Kort sagt kan man säga att studie- och 
yrkesvägledarens arbetsuppgifter och arbetsområden växer i takt med globaliseringen och samhällets allt 
snabbare förändringar.   

Målet med många studie- och yrkesväglednings samtal är i dag att vidga elevernas handlingshorisont genom 
att se mer och ge möjlighet att se alternativen. På ett så neutralt sätt som möjligt ge information om 
arbetsmarknadsmarknaden, arbetslivet och studievägar (Wikstrand & Ulfsdotter Eriksson genom 
Loven 2015).  
 
Sammantaget handlar det om att utveckla elevernas valkompetens och kan förklaras med tre punkter 
som European Lifelong Guideance Policy Network (Hooley. ELGPN 2011) har tagit fram som individen bör 
få kännedom om.   
   

x Jag kan föreställa mig hur det jag gör idag det påverkar min framtid.   

x När jag gör ett val överväger jag olika alternativ grundat på både fakta och självkännedom.   

x I de fall då jag saknar den fakta som jag behöver för att jag ska kunna göra ett informerat val 
kan jag självständigt söka den fakta som jag behöver.      

  
För att uppnå dessa förväntningar att vägledaren ska hjälpa eleven att uppnå en valkompetens behövs 
hjälpmedel. Gothard (2001) menar att den tekniska utvecklingen har varit markant och användningen och 
möjligheten till internet idag är nästintill oändlig så krävs det att vägledaren lär sig att involvera och utveckla 
sin modell för att skapa en sådan effektiv vägledning som möjligt. Eftersom rollen idag är mer omfattande så 
är det krav på att vägledarna utvecklar nya kunskaper och färdigheter samt förståelse i hur människor 
fungerar i sin beslutsprocess. Även nyare undersökning från England påvisar behovet av stödtjänster genom 
informations- och kommunikationsteknik för att öka kompetensen hos vägledare (Bimrose, Hughes & Barnes 
2011).  
 
 I Sverige har Skolverket tagit upp i Arbetet med studie- och yrkesvägledning att rektorn bör ”se till att det 
finns rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och yrkesvägledningen så att den 
tillgodoser elevernas behov av vägledning” (Skolverket 2013 s. 15).  Den betonar också att personalen har 
rätt kompetens för uppdraget vilket är en förutsättning för uppdraget. Alltså att det finns möjligheter för 
kompetensutveckling och verktyg för att tillgodose elevens behov (Skolverket 2013).   
     

Vägledarnas egen intresseförening, Sveriges vägledarförening organiserar vägledare som arbetar med studie- 
och yrkesvägledning som yrkesprofession. Föreningen har tagit fram etiska riktlinjer i syfte att stödja 
medlemmar och andra vägledare att på ett professionellt sätt förhålla sig till en gemensam yrkesetik. 
Föreningen arbetar även med att sprida, stärka och utveckla kompetensen hos Sveriges vägledare 
(Vägledarföreningen 2012). 
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2.2 Kompetens, livslångt lärande och kompetensutveckling inom professionell verksamhet 
 
Som vi nämnt tidigare står det i skollagen att "eleverna ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att 
deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses" 
(Skollagen 2 kap 29 §). Det finns idag många olika ord för att beskriva människors kunskaper och 
färdigheter. Inte minst termer för att beskriva samhällets krav på individen. I de etiska riktlinjerna för studie-
 och yrkesvägledare står det att "Vägledaren bör sträva efter att  utveckla och upprätthålla förtroendet hos 
medborgarna för vägledningsverksamheteten och den professionella kompetensen"  (Sveriges 
vägledarförening 2012). Förbättringsarbeten inom skolan skapas främst för att att höja kvalité eller att stärka 
områden där det finns påtagliga brister inom verksamheten. Dessa insatser går ofta under fortbildning eller 
kompetensutveckling (Blossing 2008). 
 
Begreppet kompetens är idag ett centralt använt begrepp som används i text och i diskussioner 
om människors färdigheter. Begreppet bör dock alltid analyseras ur kontext och görs därför väldigt svårt 
att förstå (Illeris 2013).  
 
Att vara kompetent för något innebär att en person klarar av en specifik situation. Varje människa är olik den 
andra och besitter en egen typ av individuell kompetens. Samhället bygger på krav på individen att vidhålla 
vissa komepetenser exempelvis inom de flesta platsannonser kan det utläsas en efterfrågan eller ett 
kompetenskrav. Detta kan variera ifrån att vara krav på tidigare utbildning eller krav på att du ska ha 
erfarenheter och färdigheter som arbetsgivaren eftersöker (Keen 2003). 
 
Definitionen av begreppet kompetens kan ses ur många olika synvinklar.    
Magnusson (2007) menar att kompetens bygger på att ha färdigheter, kunskaper och erfarenheter som kan ses 
som värdefulla i olika specifika sammanhang. En annan tolkning kan man få genom 
fackförbundet Vision (2014) som menar att kompetens är produkten av vad du som individ kan erbjuda 
arbetsmarknaden genom sin kunskap, tidigare erfarenheter och intressen. 
 
Det kan vara svårt att exakt sätta fingret på hur man ska beskriva kompetens som ett entydigt begrepp och det 
råder en osäkerhet för större delen av allmänheten om vad kompetens egentligen är (Illeris 2013). 
 
Ordet kompetens kommer i grunden från franska och engelska ordet "competentia" som betyder 
överenstämmelse. D.v.s. kompetens är en överenstämmelse mellan en individs egna förmågor och kravet från 
den specifika situationen. Keen (2003) menar att kompetens är människans förmåga att:   
 

x att klara en situation  

x att handla  

x att se framåt och ana vad framtiden kommer att kräva  

(Keen 2003 s.4)  
 

I Keens tolkning så presenterar hon en figur, den så kallade "kompetenshanden". Hon menar att det inte finns 
något bättre sätt att beskriva en människas kompetens och färdigheter än som en människas hand. Nedan 
finner vi en tolkning av Keen (2003) kompetenshand med samma innehåll med endast en grafisk skillnad. 
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Kompetens är alltså enligt Keen "en överenstämmelse mellan situationens krav och individens förmåga, 
mellan handen och handsken" (Keen 2003 s.13).  
 
Keen (2003) säger att dessa tillsammans bildar en överblickande syn på vad kompetens kan vara, samtidigt 
som hon menar att ingen annan hand är den andra lik. Att se kompetens som individens förmåga i olika 
sammanhang är något som även Illeris instämmer i.  
 

Det finns dock för lite kriterier för att kunna fastställa någon tolkning av kompetens som en korrekt 
definition. Att analysera flera olika tolkningar gör att man lättare kan bilda en förståelse för sig själv i vad 
kompetensbegreppet innefattar (Illeris 2013). Illeris (2013) presenterar en egen tolkning av kompetens som 
beskrivs som det "utvidgade kompetens begreppet". Med detta menar Illeris att det finns element i kompetens 
som ofta glöms bort i då man diskuterar det moderna kompetensbegreppet. Dessa element är bland annat 
färdigheter som kreativitet, fantasi, flexibilitet, empati och intuition.  
 
Förmågorna som Illeris och Keen pratar om som innefattas inom kompetensbegreppet kan beskrivas ur två 
synvinklar "formell" eller "faktisk". Först beskriver Kock (2010) att det som kännetecknar 
den "formella kompetensen" är kunskaper som främst skaffas genom formell utbildning. Den formella 
utbildningen kan ske i klassrummet på skolan, eller exempelvis ute på 
arbetsplatser. Den "faktiskt kompetensen" representerar de färdigheter som individen utvecklar och skapar i 
vardagslivet dvs. kunskaper som är viktiga för klara sig i livet. Dessa färdigheter utvecklas med att du blir 
äldre och lär dig samhällets normer och regler Kock (2010).   

2.2.1 Livslångt lärande och kompetensutveckling 
 
I Skollagen (SFS 2010:800 kap 2 § 34) står det skrivet att huvudmannen ska se till att personalen vid 
förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling. Keen (2003) säger att "en individs 
kompetens inte är statisk". Kompetenser är förnybara och går alltid att utveckla men den kan lika väl vara så 
att vissa kompetenser blir sämre om man inte utnyttjar dem. Att människan regelbundet lär sig och tar till sig 
nya och användbara kunskaper är någonting som ofta benämns under termen kompetensutveckling. 
(Keen 2003) Begreppet kompetensutveckling kan användas i samband med ett annat begrepp som kallas för 
livslångt lärande.  Skolverket beskriver i sin rapport ”Det livslånga och livsvida lärandet” (Skolverket 
2000) att det ska finnas möjlighet till att kunna skapa och finna lärande i vardagen och ge möjlighet till en 
kompetens och en kunskapsutveckling utanför det formella skolsystemet. Skolverket (2000) menar att det 
finns många fördelar för företag att uppmuntra livslångt lärande inom sina arbetsplatser just framförallt om 
det finns en ekonomisk vinst som kan skapas genom att utbilda och förbättra personalens arbete.  
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Att främja det livslånga lärandet på arbetsplatsen görs vanligt vis genom satsningar på personalutbildning och 
kompetensutvecklande arbete, dessa två är olika exempel på strategier som kan användas för att utveckla 
personalens kunnande. Grundtanken med det livslånga lärandet är att människors lärandeprocess inte ska ta 
slut när man blir äldre och går ut skolan, utan vara en process som följer individen genom hela livet. 
Det ska ett främjat lärande som äger rum utanför klassrummet likväl som i vardagen och ute på 
arbetsplatsen (Ellström 1996).  
 
Det livslånga lärandet är också mycket viktigt enligt både Magnusson (2007) och Abrahamsson (2002) som 
menar att förmågan och möjligheten att lära sig och kunna ta till ny information har en stor och betydande 
roll för människor på dagens arbetsmarknad. Till exempel om hur människor enkelt ska klara av att ta till 
sig den snabba tekniska utvecklingen som sker i samhället idag. Skolverket (2000) menar att färdigheter och 
kunskap idag kan ses som en typ av färskvara som ständigt måste kunna uppdateras och användas för att de 
ska hållas aktuella. Idag ligger det övergripande ansvaret för det livslånga lärandet på individen 
själv och staten har ett ansvar att bidra med att skapa en så god miljö för lärande och utveckling som 
möjligt. Precis som med livslångt lärande så menar Illeris (2013) att kompetensutveckling är en form av 
kvalificerat lärande som äger rum större delar av hela livet. Termen förekommer vanligast ute på 
arbetsplatser där kompetenshöjande förbättringsarbeten beskrivs som process där man medvetet planerar en 
insatts eller projekt som har som huvudsakliga mål att förbättra verksamheten och stärka dess påtagliga 
brister (Blossing 2008).  
 
Abrahamsson (2002) menar att människors kompetens och färdigheter är viktiga samt betydelsefulla faktorer 
för organisationer och företags tillväxt. Likväl som Illeris (2013) definierar begreppet kompetens så är 
kompetenshöjande arbete någonting som måste anpassas beroende på faktorer som kontext, ålder kön eller 
baserat på uppsatta mål för åtgärden. Idag är kompetenshöjande arbete i olika former en väldigt uppskattad 
och framgångsrik metod och arbetet har stor tillit inom olika verksamheter och företag och är en stor 
nyckelfaktor bakom många lyckade företags produktivitet och innovationsförmåga (Kock 2010). 
 
Enligt Illeris (2013) har det alltid har funnits ett stort intresse på att försöka mäta olika typer av 
kompetenser och menar att det alltid har varit svårt just på grund av att det alltid varit otydligt på hur man ska 
tolka begreppet. Kock (2010) menar dock att den kan analyseras ur två olika synsätt. Dessa synsätt 
är effekterna på ”individ-” respektive ”verksamhetsnivå”. Kock menar att resultatet av en kompetenshöjande 
insats som någonting som kan bedömas på individnivå, och effekterna av satsningen som någonting som kan 
analyseras ifrån organisationens eller ur företagets synvinkel. I Kock (2010) studie så har man märkt att 
satsningar på kompetensutveckling inte bara leder till att få mer ökade kunskaper inom arbetet och dess 
arbetsuppgifter, utan att det också skapar och ger möjligheten till de anställdas utvecklingspotential. Detta 
genom att satsningarna har bidragit till att de anställda fått ökad motivation vilket skapar intresse för arbetet 
som bidragit till ökat självförtroende hos de anställda. Kock (2010) menar att man i största grad kan definiera 
kompetenshöjande arbete genom flera olika typer av åtgärder på en arbetsplats. Exempelvis genom:  
 

x Rekrytering, befordran till nya arbetsuppgifter     
x Utbildning och träning av personal genom kurser inom eller utanför företaget    
x Kompetenshöjande utvecklingsprojekt, arbetsplatsträffar    
x Lärande av det dagliga arbetet med eller utan särskilda instruktioner    
x Förändringar av arbetsuppgifter eller arbetsorganisation för att främja kompetens utnyttjande i 

det dagliga lärandet 
(Kock 2010 s. 23)  

 

Kompetensutveckling går dock inte bara att se som en åtgärd för att förbättra resultat för olika företag och 
dess verksamhet. För att ha framgång inom yrket som studie- och yrkesvägledare krävs det bred kännedom 
om både skolväsendet och arbetsmarknadens krav.  
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2.3 Möjligheten till kompetensutveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare 
 
I arbetsförmedlingens yrkesbeskrivning av yrket studie- och yrkesvägledare berättar man att det är 
nödvändigt för studie- och yrkesvägledare att vara uppdaterade och ständigt delta i kompetensutveckling för 
att hålla en hög kompetens i sin roll som studie- och yrkesvägledare. Skollagen (SFS 2010:800, 2 kap 30§) 
ställer krav på att den som anställs som studie- och yrkesvägledare har avsedd utbildning för verksamheten 
undantaget är en anställning som gäller ett år i taget.  I Sverige sker fortbildningen för studie- och 
yrkesvägledare på flera olika nivåer nationellt, regional och på lokalnivå. Det finns även möjligheter till 
internationell fortbildning/utbyte. Skolverket erbjuder ofta kostnadsfria fortbildningar för yrkesverksamma 
inom utbildningssektorn.  
 
2010 gav Skolverket ut ett pressmeddelande om "Ökat behov av studie- och yrkesvägledning" (2010) och 
menade att de nya reformerna om nya skolplaner som påverkade allt från förskola till vuxenutbildningen och 
behovet av förmedla en allsidig och saklig information om de nya studievägarna. "Skolverkets 
lägesbedömning 2010 Del2-Bedömningar och slutsatser” tar upp de nya förutsättningarna med nya 
skolplaner och menar att studie- och yrkesvägledningen är än viktigare med en välfungerande studie- och 
yrkesvägledning i alla skolformer. Ett av skolverkets uppdrag är att på olika sätt främja kvalitetsutvecklingen 
av studie- och yrkesvägledning. I regeringens budgetproposition för 2013 (4.2.9) föreslår staten att satsa 36 
miljoner under en fyraårs period (2013-2016) på studie- och yrkesvägledares kompetensutveckling. Staten 
menar att studie- och yrkesvägledare kontinuerligt behöver utveckla sin kompetens för att upprätthålla och 
utveckla kvalitén inom vägledningen. En pågående utbildningssatsning är ett samarbete mellan Skolverket 
och Arbetsförmedlingen, projektet handlar om att stärka skolans personal i arbetslivsfrågor. Bland annat 
diskuteras behovet av ökad kunskap om arbetsmarknaden och behovet av att utveckla samarbetet skola-
arbetsliv mellan rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare (Skolverket 2015). 
 
Bedömningen från Skolverket och Arbetsförmedlingen är att samhället vinner på att skolan förbättrar 
samarbetet kring frågor gällande studie- och yrkesvägledning. Till hösten 2015 kommer en utbildning att 
startas om kurs om Normkritisk pedagogik för vägledning på Malmö högskola. Kursen belyser det egna 
föreställningarna kring migration, kön, social bakgrund, funktionsnedsättningar och sexualitet. Tidigare 
satsningar från Skolverket har varit studie- och yrkesvägledning i ett genusperspektiv, SYV i ny tid som 
handlar om att använda sociala medier i vägledningen och kvalitet i studie- och yrkesvägledning som mer 
lyfter fram hela skolans ansvar om studie- och yrkesvägledningen, enligt M. Zelmerlööv på skolverket 
(personlig kontakt 7 april 2015). En redovisning av uppdraget från Skolverket att genomföra 
fortbildningsinsatser finns redovisade på Skolverket (2015). Även 
UHR, CSN,Vägledarföreningen, fackförbunden  LR (SACO) Lärarförbundet mfl. anordnar kompetensfort-
bildningar riktat mot studie- och yrkesvägledare.    
 

2.4 Studie- och yrkesvägledningens resursfördelning och kompetenskrav idag och imorgon 
 
Resursfördelningen och utbudet av studie- och yrkesvägledningen i Sverige ser väldigt olika ut. Detta beror i 
största grad på huruvida huvudmännen i kommunen väljer att prioritera och organisera studie- och 
yrkesvägledningen. Även bedömningen av behovet av studie- och yrkesvägledning kan se olika ut i de 
enskilda skolorna då det är skolledning och rektor som bedömer vilka insatser som 
behövs, innebär även variationer av kvalitén och funktionen av studievägledningen (Skolverket 2013).  
 
Detta antyder också Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevråds Centralorganisation 
(SECO) som publicerade en rapport Effekter av vägledning som redogör skillnader på belastningen på studie-
 och yrkesvägledaren mellan olika kommuner. Rapporten visar att år 2011 var studie- och 
yrkesvägledningen i den kommun med lägst antal heltids SYV per elev 3.333 elever och den kommun med 
tätast var 106 elever per SYV. Detta menar man på beror på avsaknad av nationell styrning av studie- och 
yrkesvägledningen.  
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Ytterligare en undersökning av studie- och yrkesvägledare i Värmland gjord av WSP (2008) visar att endast 
12% av studie- och yrkesvägledarna har en arbetsbeskrivning med förankring i studie- och 
yrkesvägledningens allmänna råd. Arbetet med studie- och yrkesvägledning är hela skolas 
ansvar och i Skolverket (2013) framgår det tydligt rollfördelningen är delad mellan rektor, lärare, studie- och 
yrkesvägledare och huvudman. Studie- och yrkesvägledaren har främsta ansvaret  vägledningssamtalen och 
delar ansvaret kring information till eleverna med rektor och lärare. Vid undervisning samplaneras 
den med läraren för att bistå med specialistkunskap som kan vara utvecklande för elevens framtidsval. 
 
Under 2013 gjorde Skolinspektionen en undersökning där man hade som utgångspunkt att skapa en bild av 
hur SYV-verksamheten bedrevs ute på skolorna. I Skolinspektionen (2013) kan man läsa att man utgick från 
tre stycken frågeställningar som var huruvida eleverna hade möjlighet till regelbunden  och kontinuerlig 
vägledning, om rektorerna på skolan hade direktiv och riktlinjer för hur SYV-verksamheten ska bedrivas 
genom hela skolan. Man tittade även på hur huvudmännen tog sitt ansvar för hur skolorna bedrev studie- och 
yrkesvägledning på ett "tillfredställande sätt". Skolinspektionen (2013) kom fram i sin undersökning att det 
fanns stora brister i hur studie- och yrkesvägledningen bedrevs ute på skolorna. Några av de 
huvudsakliga  punkter man kom fram till var att det saknades mål och tydliga direktiv på vad skolan ville 
uppnå med studie- och yrkesvägledningen. Skolorna saknar alltså tydliga mål för hur skolans studie- och 
yrkesvägledning ska bedrivas, samt i vilka former man ska upprätthålla ett uppföljningsarbete inom 
skolan. Skolinspektionen  anmärkte också på att eleverna inte får studie- och yrkesvägledning genom hela sin 
utbildning på skolan dvs att verksamheten hade störts fokus på eleverna som var i störst behov av vägledning 
ex gymnasievalet för år 9. Till sist saknade också skolorna ett aktivt arbete för att aktivt motverka 
elevers begränsningar utifrån klass, kön och etnicitet (Skolinspektionen 2013). 
 

2.4.1 Centrala arbetsområden och uppgifter för studievägledningen och studie- och yrkesvägledare 
 
Det individuella samtalet räknas som det som har störts betydelse i vägledningen och är det centrala i 
vägledningsuppgifterna. Behovet av att hjälpa och hantera övergångar anses som ett växande behov i en 
föränderlig arbets- och utbildningsmarknad, uppdraget för vägledaren blir att hjälpa individen att kritiskt 
hantera en mängd information och marknadsförings upplägg (Christensen & Sörgaard Larsen 2011). Skolan 
har också ett kompensatoriskt uppdrag där studie- och yrkesvägledaren har en viktig uppgift, att ge eleven en 
saklig och opartisk information om studie- och yrkesvägar. Precis som skolinspektionen anmärkte så ska 
skolorna bedriva ett aktivt arbete för att motverka elevers egna begränsningar på grund av deras klass, kön 
och etnicitet. Enligt Lundahl (2010)  är klass- och könsmässig till olika nivåer av studier ett stort och 
långvarig politiskt problem. Det finns forskning som visar att bland de viktigaste faktorerna i social 
snedrekrytering är föräldrarnas klass, vilken utbildning de har och vilket ekonomiskt kapital det har.   
 "Studie- och yrkesvägledaren eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter ska informera och 
vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen" (Lgr 11 avsnitt 2.6) i läroplanen  
står det att personen i frågan ska vägleda och informera eleverna med viktig information kring utbildningar 
och arbetsmarknaden. Detta är endast en del av den kunskap som en studie- och yrkesvägledare måste 
besitta.   
 

Wikstrand & Ulfsdotter Eriksson (Lovén 2015) har intresserat sig för hur studie- och yrkesvägledare 
beskriver yrken utifrån ett könsperspektiv men även hur yrkesvalen reproduceras utifrån kön och 
klass. Beroende på hur vägledaren beskriver yrket kan det påverka eleven till utmaningar eller fastslår 
fördomarna och föreställningen om yrket för eleven. Studie- och yrkesvägledarens egen kompetens kan 
komma att sätts på prov då en neutral information om yrkesgrupp kan göra skillnad för elevens val.   
 

Etnicitet och vägledning har Sundelin (Lovén 2015) fördjupat sig i genom en fallstudie. Vissa skillnaderna 
kan komma att sätta vägledaren i bryderi med elever med annan etnisk bakgrund i vägledningssamtal. 
Språkförståelsen är en tänkbar orsak. Det kan också handla om att förmedla och informera om uppbyggnaden 
av det svenska samhället. Elever med annan etnisk bakgrund riskerar att hamna i ett underläge då den är mer 



Tobias Olsson och Pär Sandström 
vt 2015 
Examensarbete, 15 hp 
 

10 
 

beroende av vägledaren än den med ett stort socialt kontaktnät och förståelse för det svenska samhället. 
Studie- och yrkesvägledarens kunskap och kompetens om ämnet är angeläget då enligt beräkningar var femte 
barn anses ha utländsk bakgrund. 
 

Alla människor kan ha behov av särskilt stöd vid olika faser i livet, behovet kan vara övergående som 
tillexempel psykisk ohälsa, stress och olika sorters kriser m.m. andra behov är mer bestående men kan mer 
eller mindre läras att hanteras av personen. Elever med funktionsnedsättningar har en stor spännvidd som ofta 
är diagnostiserad, som exempel kan nämnas utvecklingsstörning, fysiska funktionsnedsättningar, dyslexi, 
ADHD m.fl. Studie- och yrkesvägledningen kräver att vägledaren har viss kunskap om funktionshindren och 
de speciella behoven eleven kan ha. Behovet av kompetent personal vid vägledning är viktig för att få 
en jämlik vägledning för alla (Socialstyrelsen 2012).  
 
Det kan läsa i ”Vägledarens etiska riktlinjer” att vägledare ska vara medveten om gränserna för sin egen 
kompetens och hänvisa till annan kompetens vid behov. 
 

I ett alltmer globalt samhälle kommer varor och tjänster att vandra över nationsgränserna och människor kan 
i större utsträckning söka sig till arbete eller studier utomlands under längre eller kortare perioder av sitt liv. 
En studie- och yrkesvägledare kan räkna med att frågan om möjligheter till studier, praktik eller 
arbete utomlands kommer att dyka upp (Watts 1999)(UHR 2014).          

 
Gruppvägledning eller gemensam vägledning kan vara att hålla information eller presentationer kring olika 
yrken eller utbildningsvägar. Det kan även handa om att ordna med utomstående informatörer som kommer 
och kommuniserar kring sina respektive områden, workshops eller mini mässor för eleverna. 
Gruppvägledning handlar om att låta eleverna själva vara mer delaktiga med att utbyta erfarenhet och 
diskutera för en djupare förståelse. Genom att finna och konstruera relevant information för den målgrupp 
man jobbar med, ta fram skriftlig vägledningsmaterial och tipsa om internetsidor och dataprogram som kan 
visa på olika framtidsmöjligheter. Även besöksdagar och möjliggöra yrkespraktik har stor betydelse för 
ungdomar i att kunna få inblick i de olika möjligheterna som kan påverka framtida karriärval. 
Vägledningsåtgärderna är en process som tar tid och det är de samlade åtgärderna som tillsammans och 
sammanhängande som ger en helhet (Christensen & Sörgaard Larsen 2011).  
 

Skolverket menar att vägledning handlar om att vidga perspektiven och utifrån det kan man förstå att det är 
hela skolans ansvar. För studie- och yrkesvägledaren betyder det att med stöd av skolledarna upparbeta goda 
samarbetes- och ansvarsfördelning och rutiner med övrig skolpersonal på skolorna (Skolverket 2013). 

 

2.4.2 Framtida tendenser i studie- och yrkesvägledningsprofissionen  
 
Enligt tidigare undersökning av Watts (1999) har man kunnat se tre gemensamma tendenser i den europiska 
vägledningen. Den första handlar om att vägledning (karriärvägledning) som är en process som pågår hela 
livet (det livslånga lärande), insatserna med vägledning skall börja redan i skolan och finnas tillgänglig för 
medborgarna hela yrkeslivet. Den andra tendensen går mot en mer öppen professionell vägledningsmodell 
där det er erbjuds ett mer varierat utbud av insatser som tillgänglighet. Arbetet med 
vägledning kompletteras genom att använda sig av utvecklade nätverk och andra samarbetspartners. Den 
tredje handlar om ett större fokus på individen som en mer aktiv aktör istället för en passiv mottagare. Denna 
utveckling menar Watts även gäller övriga industriländer i världen. Just detta att vägledningen ses i dessa tre 
perspektiv ställer krav på hög kompetens hos den enskilde studie- och yrkesvägledaren att hålla sig 
informerad om omvärldens föränderlighet men även kunskaper och färdigheter på det psykosociala planet 
för utvecklande möten med individen. Professor Tristram Hooley (2011), University of Derby, 
Storbritannien har sammanställt och utarbetat en guide för 
The European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). Guiden kan ses som ett verktyg för politiker och 
utbildningsorganisatörer för att förstå vinsterna av att stärka vägledningstjänstresurserna i det livslånga 
lärandet. Hooley (2011) menar att vägledningen är mest effektiv om politiker och beslutsfattare förstår 
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att vägledning är en livslång process och att utvecklingen och organiseringen av den är viktig att ha med sig i 
besluten.  
            

Bimrose och Brown skriver i Lovén (2015) Forskning om studie- och yrkesvägledning och menar att studie- 
och yrkesvägledare behöver mer forskning som ökar möjligheterna för att kunna argumentera för 
vägledningsyrket. Forskningen som inriktar sig på teorier, ramar och strategier är oftast riktat mot ”kunden” 
mottagaren. Studie- och yrkesvägledaren har kunskaperna men behöver ofta övertyga omvärlden för ett 
fortsatt och eventuell ökad resursfördelning ekonomiskt för att trygga framtidens vägledningstjänster. Den 
forskning som saknas är den som på ett lättfattligt sätt visar på vinsterna med vägledning för gemene man 
och vilken betydelsen det har för individen och samhällsutveckling i stort. Bimrose och Brown menar även 
att studie- och yrkesvägledare själva bör betrakta sig som praktikerforskare för att finna bevis och argument 
för att övertyga politiker, finansiärer och beslutsfattare om fördelarna. De skriver 
  

Utvecklingen av forskningskompetensen hos yrkesverksamma vägledare och chefer bör  
 prioriteras, genom att de aktivt uppmuntras att ägna sig åt vägledningsforskning i syfte att stärka 

kunskapsbasen inom yrket (Lovén 2015 s 59).  
 

Det finns en klyfta mellan forskare inom området och vägledare i verksamheten något som behöver minskas, 
där en pågående diskussioner om grundutbildningen och kompetensutveckling diskuteras (Lovén 2015).  

 

2.4.3 Framtida kompetens krav 
 
Europeiska universitetens nätverk för utbildning av vägledare NICE (The Network for Innovation 
in Career Guuidance and Counselling in Europé) har 2012 utarbetat ett förslag på hur vägledningen kan 
bli tydligare. De menar att genom att ange femkompetensområden tydliggöra studie- och yrkesvägledarollen 
och öka professionalismen. För det första karriärvägledning den snäva vägledningen, stödja individen att 
förstå sin situation i sina beslut. Det andra handlar om Karriärundervisning den vida vägledningen, utveckla 
valkompetensen genom undervisning och gruppaktiviteter. För det tredje Karriärinformation och 
kartläggning om användandet av informationssystem internt och externt för att kartlägga behovet för stöd till 
målgruppen gällande krav och möjligheter i nutid och framtid. Det fjärde Styrning och administration som 
handlar om verksamhetsutveckling, utvärdering och kvalitetssäkring. Det femte kompetensområde 
är Systemutvecklare och systemförändrare beskrivs som förändringsagent, att vara den sökandes advokat 
genom att hjälpa den sökande att förstå systemen och besluten även att påtala brister i detta. Genom att 
samarbeta och bygga nätverk med skolor, arbetsgivare och beslutsfattare ökar möjligheten till utveckling och 
förändring (Lovén 2015). 
 

Lovén (2015) har beskrivit några tankeväckande scenarion om hur vägledningen kan se ut om tio år. Det 
första scenariot innebär inga förändringar. De allmänna råd som kom 2013 fortsätter att implementeras och 
en förhoppning om att huvudmän och skolledare hjälper till att utveckla hela skolans ansvar i vid bemärkelse 
och studie- och yrkesvägledaren får mer möjlighet att utveckla den snäva vägledningen. Ett andra scenario är 
att målen blir anpassade till verkligheten vilket skulle innebära att målformuleringarna för vägledningen 
dämpas och att samhällskunskapsundervisningen förstärks genom att mer grundligt gå igenom utbildnings-
och arbetsmarknaden. Skolorna skulle satsa mer på valkompetensen och diskutera val och väljande med 
eleverna. Det tredje scenariot menar Lovén är att ändra vägledarutbildningen med nya kurser som val och 
väljande, större kurser i skola-arbetsliv eller att lägga utbildningen på lärarutbildningen med liknande 
utbildningar som speciallärare/pedagoger har. Dessa nya lärare skulle samverka med studie- och 
yrkesvägledare. En annan tanke är att förste lärarna ska utbildas till att ha ett särskilt ansvar kring skola-
arbetslivsfrågor. Utvecklingsscenariot kommer att lägga ett stort ansvar på vägledaren att inleda en 
förändringsprocess genom att kartlägga och analysera hur vägledningen uppfattas och organiseras. 
Tillsammans med huvudmän och skolledare organiseras och planeras upplägget hur skola-
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arbetslivsorienteringen och hur ansvarsfördelningen delas. Slutligen implementera det i samråd med 
lärarlagen. Viktigt här är att klargöra skillnaden mellan vägledning i vid och snäv bemärkelse och tydliggöra 
ansvarsområden mellan skolledare och studie- och yrkesvägledare. Nytänkarscenariot liknar till vissa delar 
utvecklingsscenariot på det sätt att initiativet kommer från vägledaren som vill förändra delar av nuvarande 
situation. Genom samråd med arbetskollegor utvärdera vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre 
bra och komma med förslag på förändringar. Det nya tänket presenteras för huvudmän och skolledning för att 
diskutera förändringarna. Två scenarion som Lovén nämner ligger hos den enskilde 
vägledaren samtalsscenariot och isolerings scenariot där vägledaren koncentrerar sig på den snäva 
vägledningen. 
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3 Metod 

I metodkapitlet kommer vi att göra en genomgång av de strategiska metodval vi har gjort i vårt arbete för 
att  insamla och bearbeta relevant information jämt emot vårat syfte och frågeställningar. Vi har valt att 
använda oss litteraturstudier och intervjuer. Då vi eftersträvar en djupare förståelse för studie- och 
yrkesvägledares möjligheter kompetensutveckling anser vi att intervjuer är att föredra framför enkäter.  

3.1 Intervju som forskningsmetod och kvalitativforskning 
 
Syftet med vår studie är främst att skapa en förståelse av hur studie- och 
yrkesvägledare upplever sina möjligheter till kompetenshöjande arbete genom yrkesrollen, nationella 
direktiv och organiserad fortbildning. En kvalitativ forskningsstrategi menar Bryman (2002) bygger på att 
tolka och analysera ur olika kontexter och individer. Då grundtanken med vår forskning har varit att få fram 
personliga åsikter och intervjupersonernas egna tankar har vi skapat en intervjuguide som ska ge svar som är 
personliga och relevanta till våran forskning. Vi har till vår undersökning valt att genomföra kvalitativa 
forskningsintervjuer. Intervjuerna som genomförts är halvstrukturerade som även ibland kallas semi 
strukturerade fokusintervjuer. Denscombe (2009) säger att intervjuer är lämpliga i forskningssammanhang då 
man har som avsikt att fånga in intervjupersonens olika åsikter, känslor och erfarenheter  kring det specifika 
forskningsområdet. Även Bryman (2002) menar att målen med forskningsintervjuer är att få fram nyttig 
kunskap och information om hur intervjupersonen i fråga förhåller sig till frågan. Detta kan röra sig generellt 
om vilka attityder, normer och andra intressanta synpunkter personen kan ha till ämnet.  

3.2 Tillämpning och konstruktion av intervjustudien 
 
Intervjuerna är upplagda efter ett strukturerat intervju/frågeschema där vi har lämnat utrymme till egna 
motiveringar och gett följdfrågor om det skulle ses som relevant för studien.  Genom tidigare forskning, lagar 
och styrdokument har vi skapat en grundläggande bas för att lättare kunna skapa förståelse och inblick i hur 
studie- och yrkevägledningsverksamheten ser ut. Som vi går igenom i bakgrunden så 
kan kompetensbegreppet vara svårt att ge en exakt definition av, därför strävar vi att genomföra 
en intervjustudie med så öppna och vida svar som möjligt. Alla deltagarna har gett samtycke till att intervjun 
genomförs och ingen av våra intervjudeltagares namn kommer att tillskrivas i studien. Intervjupersonerna har 
blivit kontaktade via telefon eller mail. Flera av intervjuerna spelas in för att bättre kunna bearbetas i en 
sammanfattning. Detta för att återge en så rättvis bild som möjligt av svaren . Svaren delas in under olika 
teman. Intervjuunderlaget har skapats och baserats på frågor som är kopplade till vår undersöknings syfte och 
frågeställningar. 
 
Intervjuernas målsättning är att engagera intervjupersonens att ta fram sina erfarenheter, känslor 
och kunskaper om ämnet kring kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledning inom skolan. Vi har 
därmed skapat och utformat ett underlag som använts under alla forskningsintervjuer som vi har 
genomfört (Bilaga 1). Kvale (2014) har beskrivit det som halvstrukturerad livsvärldsintervju där syftet är att 
utgå från teman i samtalet och där man har förslag på frågor för att hitta vägar för att få reflektioner på 
forskningsfrågorna. Genom att använda sig av ett fenomenologiskt förhållningssätt har man möjlighet att låta 
den intervjuade prata fritt i ämnet vilket kan leda in på intressanta vinklingar. Berättelsen kan även komma 
att beröra andra delar av teman i forskningsfrågorna och det kan vara dumt att avbryta vilket det skulle göra i 
en mer strukturerad intervjuform. Inledningen och starten av intervjun inleds med en förklaring till syftet och 
teman kring intervjun. Intervjun ska också uppmuntra till att intervjupersonen vill öppna sig och dela med sig 
av sina upplevelser av det valda ämnet, det är även viktigt att den som intervjuar lyssna aktivt 
och visar intresse. Genom att försöka skapa den goda kontakten som eftersträvas i en intervju är det 
viktigt visa respekt och ett genuint intresse av vad som sägs (Kvale 2014).  
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Genom att använda sig av tematiska huvudfrågeställningar och underfrågeställningar kan i en mer öppen 
intervju även få den intervjuade att besvara fler frågor under samma eller andra temafrågor 
beskriver Kvale (2014). Kvale (2014) använder sig av en metafor där han liknar en läkares frågor till en 
patient där frågorna är inriktade på "vad han känner", "vilka är symtomen" och "vad som är fel" för att kunna 
ställa en diagnos. I en intervju är målet detsamma, att få den intervjuade att beskriva situationen så nära 
sanningen som möjligt. Genom att ställa följdfrågor som lockar fram spontana beskrivningar som "hur 
kändes det?" "vad upplevde du då?" som är mer personliga ökar trovärdigheten jämfört med "varför" 
som bör användas mer sparsamt då dessa frågor kan vara mer spekulativa.  

 

3.3 Urval av intervjurespondenter 
 
Undersökningen som vi har valt att genomföra är en studie som involverar tolv stycken studie- och 
yrkesvägledare. Vi ser detta som en möjlighet för studie- och yrkesvägledare att göra sin röst hörd och 
utrycka sig och väljer därför att bara fokusera på dem. Vi har valt intervjupersoner från både grund-
 gymnasieskolan och vuxenutbildning för att ge en bra helhetsbild av hur situationen ser ut genom hela SYV 
verksamheten. För att välja ut intervjupersoner så har vi använt oss av snöbollsurval.  
 
Enligt Bryman (2002) är grundteorin för ett snöbollsurval är att intervjupersonerna kommer i en slags kedja 
till varandra.   
 

"Med denna syn på urvalsprocessen ser forskaren till att initialt få kontakt med ett mindre antal människor 
som är relevanta för undersökningens tema och använder därefter dessa för att få kontakt med ytterligare 

respondenter (Bryman 2002 s.115).  
 

Baserat på Brymans teori har vi därmed utnyttjat oss av vårt kontaktnät av lokala studie- och yrkesvägledare 
och som också har lett oss till att möta flera intervjupersoner som har varit delaktiga i vår studie. 
 

3.4 Bearbetning av litteratur och källor 
 
För att skapa en sådan bra grund som möjligt gjorde vi ett urval av litteratur och andra relevanta källor för att 
kunna skapa en bra grund och överblick av problemsituationen. Litteraturen har valts ut för att 
lämpligast besvara våra frågeställningar. Den mest självklara utgångspunkten har varit Skolverkets skrivelser 
om studie- och yrkesvägledning. Erfarenheterna och kurslitteraturen som kommit att användas i utbildningen 
på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Genom detta har nya tankar och infallsvinklar berikat 
sökmöjligheterna. 
 

3.5 Etiska ställningstaganden 
 
Vetenskapsrådet (2011) menar att när ett forskningsprojekt konstrueras ska en metod väljas som har minst 
skadliga konsekvenser. Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav om informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet kommer att följas. Då 
temat och frågeställningarna formulerats för intresset kring vägledning har det begränsat urvalsgruppen, 
genom att informera informanterna om det etiska förhållningssättet och värdet av undersökningen undanröja 
eventuella skadliga konsekvenser. Med informationskravet menas att informera om intervjun och 
undersökningens syfte. Samtyckeskravet innebär ett frivilligt deltagande och att informanten kan avbryta 
intervjun. Konfidentialitetskravet beskriver att uppgifter i undersökningen ska behandlas konfidentiellt i 
största möjliga mån och att informatörens anonymitet respekteras. Med nyttjandekravet menas att de 
personliga uppgifterna endast får användas i undersökningen. För att få en så hög vetenskaplig kvalitet på 
intervjuerna bör man vara medveten om sina egna kunskaper och erfarenhet och sätta det i relation till den 
som man intervjuar. Viktigt att tänka på i intervju är att hitta en balans mellan närhet och distans vilket Dalen 
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(2008) menar. Dalen pekar även på att det finns risker med att känna för mycket solidaritet med 
yrkesgruppen som man intervjuar och speciellt då ämnet berör oss i vår kommande yrkesutövning, det kräver 
en ärlighet och en förståelse för studiens syfte.   
 

3.6 Eventuella problem i undersökningen 
 
Under våra intervjustudier har alla intervjupersonerna haft möjligheten att själv välja att besvara eller att inte 
besvara frågor. För många av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna svävade deras svar ganska fritt 
vilket resulterade i att man besvarade flera intervjufrågor än en. Detta kan ha resulterat att vi inte har fått ut 
den mängd empiri som vi hade kunnat om vi hade valt att formulera bredare intervjufrågor med tydligare 
kopplingar till våra forskningsfrågor. Vi kommer att presentera alla våra 12 intervjupersoner som en del av 
den totala mängden respondenter även om de har valt att inte besvara frågan. Då vi har haft mer kontakt med 
vissa av studie- och yrkevägledarna har detta haft en möjlig inverkan på resultatet då några av de genomförda 
intervjuerna är med personerna som känner oss personligen. 
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4 Resultatredovisning 

Följande är en presentation av det resultat som vi har samlat genom våra intervjustudier. Avsnittet 
kommer att vara indelat i mindre rubriker som kommer presenteras gentemot syfte och de forskningsfrågor 
som vi har lagt fokus på under den här studien. Ordningen ligger gentemot ordningen på våra 
forskningsfrågor.   
 

En kort presentation av intervjupersonerna som fått figurerade namn, Anna, Berit, Cia, Doris, Erik, 
Fia, Gittan, Helena, Ida, Jessika, Lisa och Mia. Alla är utbildade studie- och yrkesvägledare och har 
jobbat mellan 1 och 21år inom yrket. De är verksamma inom grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och 
är spridda över landet från småkommuner till storstäder.  
 

4.1 Tillgodoses behoven av dagens organiserade fortbildning 
 
Kompetensutveckling är ett centralt område för studie- och yrkesvägledare och för deras arbetsuppgifter och 
alla intervjupersonerna som har deltagit i vår undersökning har alla en önskan för att kunna samla på sig mer 
information och kunskaper. Omfattningen av kometenshöjande insattser upplevs komma från två håll. Den 
mer nationellt riktade kompetensutvecklingen som kommer från myndigheter (Skolverket, UHR m.fl.) är ofta 
centraliseras till större städer och blir därmed svårtillgängliga för studie- och yrkesvägledare i mindre 
kommuner. Den andra kompetenshöjande utvecklingen är de nätverk som skapas, ofta med en lokal 
anknytning. 
 

Vi ställde frågan till våra intervjurespondenter om vilken kompetensutveckling de har möjlighet att få ut 
idag. 4 av 12 av våra intervjuade studie- och yrkesvägledare medverkar i idag i återkommande  
kompetensutvecklingsinsatser och fortbildningar som ordnas på nationellnivå och lokalnivå.   
 

- Vi ingår i ett nationellt nätverk som träffas 2ggr/år    
Vi får åka på Sveriges vägledarkonferens 1ggr/år     
Universitetets årliga informationsdag    
Tidigare fick vi mycket men idag är det obefintligt (Berit, intervju 19 maj).   

 
För 4 av 12 studie- och yrkesvägledare är det inte är självklart att lägga ut tid för kompetensutveckling. Det 
förekommer främst under vissa förutsättningar, framför allt vid stora nationella förändringar och viktiga 
organiseradesatsningar. Faktorer som nyheter, behov, tid och ekonomi är de viktigaste förutsättningarna för 
deltagandet. De har alla en stor betydelse för att överenstämmandet mellan studie- och yrkesvägledarnas 
väldigt pressade schema och påverkar möjligheten att lägga undan tid markant. 
Kompetensutvecklingsinsatserna värderas och besluten om deltagandet baseras utifrån vilka konsekvenser 
det får i det dagliga arbetet och i skolornas ekonomi. Konsekvenserna är att prioritera bort arbetsuppgifter 
eller att skjuta arbetsuppgifterna framåt. Skolans budget tilllåter inte kostsamma 
kompetensutvecklingsinsatser.  
    

- Jag tycker det är synd att myndigheter som UHR, Skolverket, CSN ibland tar betalt för sina utbildningar som 
vi syvare behöver i arbetet. Vi från ”landet” kan aldrig åka på dessa när tåg och boende är dyrt (Anna, intervju 12 
maj). 

  

Det framkom dock att 2 av 12 studie- och yrkesvägledarna inte haft möjlighet till kompetenshöjande 
fortbildning på nationellnivå under året. Orsakerna till detta beror på personliga och organisatoriska 
svårigheter på arbetsplatsen. Fia ger ett exempel på orsak och säger:   
 

- Har inte haft det under detta läsår av speciell anledning min kollega har varit sjukskriven och jag har fått tagit större 
ansvar. Eftersom de vikarier som vi har haft varit oerfarna (Fia, intervju 4 maj). 
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Vi bad intevjurespondenterna att se över vilka delar av kompetensutvecklingsinsatserna som de främst 
värderar. Det framkom av intervjurerna att 10 av 12 av de intervjuade studie- och yrkesvägledare ansåg att 
det egna nätverket är av stor betydelse. Flera av informanterna ingår i lokala och regonala 
vägledningsgrupper som träffas mer regelbundet och just möjligheten att tillsammans lyfta aktuella och 
framtidsfrågor anses utvecklande. Delaktigheten och att fortbildningsinsatserna svarar mot större delen 
av studie- och yrkesvägledarnas egna behov av kompetensutveckling.  
 

- Jag har också varit med att ordna med egen fortbildning för syv i länet som vårat fack LR tog kostnaden för. Vi hade i 
vårt nätverk i länet pratat om behovet och avsaknaden av fortbildning en längre tid och bestämde då att fixa det 
själva. Det blev en tvådagars konferens i xxxxxx med 35 deltagare. Vi ville då få in både goda exempel och nya 
metoder/teorier, samt arbetsrättsliga frågor (Cia, intervju 13 maj). 

 
Några av intervjurespondenterna menade  att innehållet av de organiserade fortbildningarna endast delvis 
svarade mot behoven av information och kompetensutveckling som de ansåg att de behövde ha. Till exempel 
menar man att konferenser som ger glädje och energi kan sakna ett innehåll som kan omsättas i det dagliga 
arbetet och att många av de organiserade kompetensutvecklingsinsattserna inte är riktade mot studie- och 
yrkesvägledning utan mer mot skolans organisations utveckling. 
 

- Jag kan ibland tycka att det är mycket blahablaha, skulle gärna vilja se mer skräddarsydda utbildningar, Sen tycker 
jag att det är väldigt dåligt med utbildningar som riktas mot oss som jobbar som Syv (Gittan, intervju 4 maj).    

 
Vi ställde även frågan till studie- och yrkesvägledarna om de ansåg att dagens organiserade fortbildning 
svarade mot de behov som de själva har av kompetensutveckling. Det visade sig att endast 3 av 12 
intervjupersoner upplevde att dagens organiserade fortbildning svarade direkt mot deras behov och 
förväntingar. Det fanns många olika önskemål på förbättringar på fortbildningen bland annat så efterfrågades 
mer kontinuitet på utbildningarna. 
 

- Framför allt saknar jag att det finns en kontinuitet och rödtråd (Helena, intervju 30 april). 
 

7 av 12 intervjuade studie- och yrkesvägledarna visste exakt vad de saknade i dagens organiserade 
fortbildning inom. Några exempel av de vanligaste svaren inkluderade: 

 

- Ja, mer som handlar om integration. Utländska betyg för IM elever är en stor fråga som vi behöver 
utbildning i (Anna, intervju 12 maj).  

- Det är mycket som händer här  inom vuxenuntbildningen med övergångsregler tillträdesregler OSV det 
skulle vara bra att få de nya reglerna  serverade av den myndighet som har uppdraget (Berit, intervju 19 
maj). 

- Ja, det skulle behövas kontinuerligt om forskning, metoder och arbetssätt, även om det blir en 
repetition/förnyelse av de teorier vi en gång lärt oss. Tex vägledning för nyanlända är ett växande område. 
(Finns nu en fortbildning men den är i Malmö! (Cia, intervju 13 maj). 

 

 4.2 Har studie- och yrkesvägledarna själv möjlighet att bestämma innehållet för 
kompetensutvecklingen 
 
Studie- och yrkesvägledarna beskrev att det såg väldigt olika ut för huruvida tid fanns utlagd för 
kompetensutveckling. Det är stora skillnader på hur möjligheterna att få bestämma själv över deltagandet i 
olika aktiviteter. Detta kunde också variera mellan olika tider på året, t.ex. under lov för elever eller under 
studiedagar. Intervjupersonerna gav olika synvinklar på hur situationer kan vara på arbetsplatserna. De flesta 
av studie- och yrkesvägledarna menar att det har gott inflytande hos rektorerna när det gäller att bestämma 
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och planera inriktning och område av kompetensutvecklingen. Vem som främjar och tar initiativet till 
fortbildningen varierar och de flesta av studie- och yrkesvägledarna menar att de själva får planera och 
argumentera om vilken kompetensutveckling de är i behov av. Studie- och yrkesvägledarna väljer ofta 
kompetensutvecklingsinsatser som är av underhållskaraktär dvs.” måste fortbildningar/information” för att 
hålla sig ajour med senaste tidens förändringar som påverkar yrkesrollen.  9 av 12 säger att de har stora 
möjligheter att påverka innehållet i den egna kompetensutvecklingen.  
 

- Tiden för den egna fortbildningen finns när eleverna gått hem och man kan sitta och läsa nyheter på nätet. Vid lov kan 
man få frihet att själv bestämma var man lägger sin egna fortbildning. Den bästa fortbildningen är att möta andra 
kollegor och få höra nyheter och hur de lägger upp verksamheten. Det är oftast i samråd med rektor man planerar 
fortbildningen och finns det utrymme ekonomiskt och tidsmässigt brukar det gå bra (Ida, intervju 5 maj).  

-  
De 3 av 12 svar som avviker lite trycker mer på möjligheterna genom att det är tiden, ekonomin och 
skolledningens beslut som det största hindret för kompetenshöjande insattser.  
 

- Jag kan bestämma vad jag behöver men inte säkert att jag får det jag har tänkt pga. dålig ekonomi, Som sagt för lite 
tid för att förkovra sig i det jag behöver hålla mig ajour om (Fia, intervju 4 maj).  

 
Endast 1 av 12 respondenterna har uttryckt att den har en egen budget för kompetens och fortbildning. 
 

- Vi får 4000 kr person/år som vi får använda till vår fortbildning. Jag försöker välja seminarium, föreläsningar mm 
som inte kostar något och på orter där jag har vänner så jag kan bo gratis. Detta för att jag ska kunna gå på flera saker. 
 Jag får själv avgöra om jag har tid och vad som är viktigt just då (Anna, intervju 12 maj). 

 

4.3 Är kompetensutvecklingen för studie- och yrkesvägledarna tillräckliga för att möta 
behoven som den föränderliga arbetsmarknaden skapar.  
 
På arbetsmarknaden sker ständigt förändringar och samhällsutvecklingen går allt snabbare. Våra informanter 
upplever i stort att det finns kompetensutveckling att tillgå, skillnaden ligger i hur den utnyttjas och vilka 
konsekvenser den påverkar andra arbetsuppgifter. De allra flesta menar att den egna kompetensutvecklingen 
eller som Jessika kallade det kompetensunderhåll är något som fortgår hela tiden. Större delen är sådant de 
måste ta till sig för att klara vardagsarbetet sker genom självstudier, det kan handla om förändringar i 
antagningskrav, nya direktiv från skolverket och statistik från arbetsförmedlingen och utbildningssektorn. 
Även har nätverkandet med andra studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedling, näringslivet och andra 
samhällsorganisationer stor betydelse för att möta behoven från arbetsmarknaden. Nätverkandet och 
nyfikenheten hos den enskilde studie- och yrkesvägledaren genererar ofta ny kompetens om arbetsmarknaden 
och möjliga kompetensutvecklings områden. Problemet som uttrycks är oftast tidsbristen till djupare 
kunskaper. 2 av 12 har en positiv syn på den upplevda kompetensutvecklingen.    
 

- Jag ställer mig mycket positiv till att fortbildas, det ökar både glädjen och kunskapen, det handlar om att man måste 
omprioritera. jag får ge förslag på den utbildningen jag behöver, och sedan får jag tillsammans med syvare och rektor 
diskutera hur lång tid den kommer att krävas (Doris, intervju 12 maj).  

 

6 av 12 tar upp en annan bild av den upplevda kompetensutvecklingen och menar att det är tid och pengar 
som påverkar möjligheterna till deltagande i den kompetensutveckling som finns att tillgå. Tidsförhållandet 
för kompetensutveckling är oftast inte inplanerade i schemat vilket påverkar studie- och yrkesvägledarens 
dagliga arbete och kan på ett negativt sätt leda till t.ex. stress av att hinna med arbetsuppgifterna.      
  

- Finns litet utrymmer för fortbildning får alltid höra att det finns så lite pengar. Jag väljer det som kan komma mig till 
nytta i arbetet där jag är nu. Om jag ska få värdefull fortbildning får jag skaffa det själv helst gratis eller en billig 
fortbildning. Jag saknar att ha möjlighet till att få tid till att sitta och läsa på och förkovra mig i skola – 
näringslivsfrågor och saknar tid för reflektion. Saknar samarbete med de övriga gymnasiesyvarna. Som sagt för lite 
tid för att förkovra sig i det jag behöver hålla mig ajour (Fia, intervju 4 maj).  
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4.4 De Framtida kompetenskraven 
 
När studie- och yrkesvägledarna tillfrågas om vilka kompetenser som de tror kan vara viktiga i framtiden och 
om vad yrkesrollen kommer att innebära framträder i första hand två grupper av svar. Den större gruppen 10 
av 12 tror på förändringar och den mindre 2 av 12 inte tror på några stora förändringar.  
 
Kompetenser och kunskap om andra kulturer kommer att behövas och detta område är brett fält som 
innefattar kunskaper om olika religioner. En överblick av hur språkkunskaper kan ha betydelse för 
vägledningen. Förståelse för strukturer i främmande kulturer som kan användas för att ta till vara 
kompetenser som kan ha betydelse för karriärvalen. Betydelsen för att vara en del av integrationen in i det 
svenska samhället ansågs som viktigt för 6 av 12 studie- och yrkesvägledare. En ökad kunskap om 
bemötandet och förståelse för gruppen invandrare gäller även för ett annat område som våra 
intervjurespondenter tror kommer att vara viktigt är att få mer kunskap inom. Det är elever med 
funktionsnedsättningar och olika psykiska beteenden där 5 av 12 menar att det kommer att finnas framtida 
behov av kompetensutveckling. I denna grupp räknas elever med särskilda behov vilket flera av studie- och 
yrkesvägledarna anser som en växande grupp.  
  
Behovet av ökad kompetens i samtalsteknik och samtalsmetodik ansågs som ett av de viktigaste 
verktygen för att klara framtidsutvecklingen som studie- och yrkesvägledare. 8 av 12 menar just detta. 
Motivationssamtal och coachning nämns som ett ökande behov hos eleverna.  
 

- Det här mer psykologiska kring beteenden, funktion nedsättningar mm. Motiverande samtal, coaching 
verktyg ungdomar drivs av lust och blir vuxnare mycket senare ej så ansvarstagande alltid (nu generaliserar jag). Och 
kommer att behöva mer stöttning och uppmuntran under sin utbildning. Att se mening i att studera vidare (Ida, 
intervju 5 maj).  
 

 

Ledarskap och pedagogiska kompetenser menade 6 av 12 är något som kommer att behövas i yrkesrollen. Då 
man tror att samverkan med lärarna kommer att öka genom att vara mer delaktig i lektionerna även att rollen 
som inspiratör och expert för skolans övriga personal i studie- och yrkesvägledningsfrågor. En ambassadör 
för hela skolans ansvar gällande studie- och yrkesvägledning.         
 

- Expertroll, ett övergripande ”ansvar” för övrig personal/mentor att handleda ge fortbildning och information till 
övriga i skolan (Jessika, intervju 6 maj).  
  

Arbetsliv, samhället och juridik anses vara områden där det behövs mer fortbildning och 
kompetensutveckling för att stärka studie- och yrkesvägledarollen och 5 av 12 lyfter det. De menar att 
arbetsmarknadskunskap kommer att vara en viktig kunskap att förmedla till elever och övrig personal på 
grund av en alltmer föränderliga samhället och arbetsmarknaden. Det uppstår nya yrkesgrupper och andra 
yrken försviner. De tror även att behovet av att kunna tolka prognoser och att sätta sig in i nya lagar och 
förordningar kommer att öka. Där fortbildningsinsatserna kommer att inrikta sig på juridik som tar upp 
skolans skyldigheter men även elevernas rättigheter.     
 

- De fortbildningsinsatser jag saknar skulle vara mer juridik där man tar upp mer tydligt skyldigheter och rättigheter 
(Lisa, intervju 11 maj). 
 

Det finns även en liten skara som tror att det kommer att vara samma kompetenskrav på studie- och 
yrkesvägledarna i framtiden precis som det är idag.   
 

- Samma som idag, men förhoppningsvis ännu mer förankring i andra branscher utanför skolväsendet (Mia, intervju 13 
maj).   

 

Utifrån framtidens kompetenser bad vi även alla studie- och yrkesvägledare att motivera hur 
arbetsuppgifterna och själva yrket kommer att se ut. Flera av intervjurespondenterna tror att arbetsuppgifterna 
kom att handla om ett mer flexibilitet arbetssätt och ett mer utvecklat samarbete med lärarna och med 
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arbetsmarknaden. En mer långsiktighet och kontinuitet i beslut som fattas av huvudmän och politiker som 
främjar utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen. När det gäller samarbete inom skolan tror 4 av 12 att 
ett utökat samarbete med övriga på skolan kommer att vara viktigt medan 2 av 12 tror på att man kommer 
satsa på att samverka med arbetsmarknaden. En pessimistisk informant trodde inte alls på någon lokal 
kompetensutveckling om inte skolledningen byttes.  
 

- Jag hoppas att den är mer utvecklad. Det är svårt att brotta sig in och få ”alla” att förstå att Syv är viktig och att vi kan 
uträtta fantastiska saker med våra elever om vi samarbetar! (Gittan, intervju 4 maj). 
  

2 av 12 menar att en mer riktad arbetsmarknadsvägledning kommer att behövas.   
 

- Att vägleda ungdomar mot yrken det finns brist i. Och motivera ungdomar att 
 vidareutbilda sig inte bara inom högskola/universitet utan yrkesutbildningarna kommer att uppmärksammas 
mer pga. Kompetensbrist (Fia, intervju 4 maj).  
  

Av alla tillfrågade var det endast 2 av 12 som nämnde att utvecklingen av de interaktiva 
hjälpmedlen kommer att vara öka tillgängligheten för studie- och yrkesvägledning som t.ex.”fråga syven”.   

  

- Informationen till eleverna kommer mer att finnas på nätet. Enklare att hitta informationen (Ida, intervju 5 maj). 
 
 

När det gäller utveckling för uppdraget i stort som studie- och yrkesvägledare menade flera att en statlig 
styrning för yrkesgruppen kan höja kompetensen för yrkesgruppen 7 av 12 önskade en statlig styrning eller 
tydligare styrning. Ett införande av legitimation trodde 3 av 12 informanter kunde höja statusen och öka 
kompetensen för yrket.  
 

- Framför allt att se till att studie- och yrkesvägledare får legitimation och att kommunen ser till att det finns en 
gemensam arbetsbeskrivning och vision för studie- och yrkesvägledningen och skjuter till pengar till fortbildning 
(Fia, intervju 4 maj).  
    

Cia kommer med en intressant åsikt för att främja framtida kompetensutvecklingsbehov.  
 

- Ge möjlighet till tid för de som är intresserade för att fortsätta mot forskarnivå, det behövs mer forskning inom 
vägledningsområdet. Skapa ett ”Syv-lyft” (Cia, intrvju 13 maj).  
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5 Diskussion och slutsatser 

I det här avsnittet kommer insamlad information att analyseras, sammanställs och diskuteras. Vi kommer att 
förankra och besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor som har varit centrala genom hela den här studien.   
 

5.1 I vilken utsträckning tillgodoses studie- och yrkesvägledarnas behov 
av kompetensutveckling genom deltagande i organiserade fortbildningsaktiviteter?  
 
Studie- och yrkesvägledarna har idag ett väldigt olika utbud och möjligheter till kompetensutveckling. Vår 
undersökning visar att nästan alla av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna har tillgång och möjlighet att 
få kompetensutveckling på sin arbetsplats och inom sin kommun. Det kompetensutvecklande arbetet kan 
innefatta stor variation. Det kan röra sig om självstudier där man håller sig uppdaterad genom 
nyhetsbrev ifrån exempelvis skolverket, UHR, Tremedia och andra vägledningsföreningar. Den mer 
organiserade kompetensutvecklingen sker genom fortbildning och via nätverk där studie- och 
yrkesvägledare träffas lokalt och utbyter erfarenheter, nyheter med varandra. Variationen av insatserna som 
kan beskrivs som kompetenshöjande berättade tidigare Kock (2010) om. Bland annat beskrevs exempelvis 
utbildning och kurser och arbetsplatsträffar vanligt förekommande typer på organiserad kompetensutveckling 
och fortbildning. Det som framkom av intervjuerna var att det fanns en väldig splittring i studie- och 
yrkesvägledarnas åsikter om hur värdefullt innehållet av den organiserade fortbildningen 
var. Splittringen förekom eftersom att det var väldigt olika beroende på om fortbildningen var utvecklande på 
det sätt en kompetensutvecklingsinsats behöver vara för att hjälpa studie- och yrkesvägledarna i deras arbete. 
Intervjupersonerna medger att deras behov bara delvis tillfredsställs genom dagens organiserade 
fortbildningsaktiviteter. Detta bygger främst på att man anser att man får kompetensutveckling, men att det 
fortfarande saknas områden som personalen måste få mer insikt inom och att utbildningen inte alltid svarar 
emot de behov som studie- och yrkesvägledarna behöver. Eftersom det ser väldigt olika ut för studie- och 
yrkesvägledare beroende i vilken kommun man arbetar i, så är det också stora skillnader i hur fortbildningen 
och möjligheten till kompetensutveckling ser ut. Detta gör också att man får en tankeställare om vad som gör 
vissa kommuner till mer framgångsrika än andra då man arrangerar kompetenshöjande aktiviteter. Vi bad 
intervjurespondenterna reflektera över saker som ansågs saknas i det nuvarande utbudet av 
fortbildningsinsattser.   
 
Det var 3 stycken i huvudsakliga återkommande teman som återkom under intervjuerna.  
 

x Kompetensutveckling inom Integration  

x Kompetensutveckling och fortbildning inom nya vägledningsmetoder   

x Kompetensutveckling och utökade kunskaper inom ny vägledningsforskning  
 

Studie- och vägledarna menade att det fanns många delar av arbetet med integration som de ville ha mer 
kunskap och fortbildning inom. Att arbeta med invandrare är en växande arbetsuppgift för studie- och 
yrkesvägledare, vilket också förklarar att det är ett av områdena som intervjurespondenterna önskar att få mer 
kunskap inom. Några av våra intervjuade vägledare menar att man inte har fått någon inblick i validerings- 
och bedömningsprocessen av utländska betyg och därför har svårt att kunna hjälpa och vägleda eleverna 
i frågor som hur det fungerar och hur betygen bedöms. Det är inte heller bara valideringsprocessen som 
är ett viktigt kompetensutvecklingsområde för många av de intervjuade. Det handlar också om att få utökade 
kunskaper i hantering av nyanlända inom skolan och hjälpa dem att etablera sig i Sverige. Då organiseringen 
av studie- och yrkesvägledningen ser väldigt olika ut för etableringen för nyanlända elever till skolan, så kan 
man fråga sig hur stor roll studie- och yrkesvägledaren ska ta i etableringsprocessen och välkomnandet till 
skolan. Det är viktigt att studie- och yrkesvägledarna är kompetenta att hantera dessa ärenden, precis 
som Loven (2015) säger, kan elever med annan etnisk bakgrund riskerar att hamna i ett underläge då den är 
mer beroende av vägledaren än den med ett stort socialt kontaktnät och förståelse för det svenska samhället.  
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Våra intervjupersoner menar också på att man saknar fortbildning i nya vägledningsmetoder. Med nya 
vägledningsmetoder syftar vägledarna på att man önskar nya verktyg för att lättare kunna hantera svåra och 
knepiga situationer som kan uppkomma i sina arbetsuppgifter. Metoderna som främst efterfrågades var för 
elever som är i behov av särskilt stöd. Det sist nämnda temat var att SYV-personalen önskade mer insikt i 
modern och ny vägledningsforskning. Den forskning och de undersökningar som pågår pekar på en mer 
flexibel vägledning som involverar olika nätverk och framför allt att den börjar tidigt. Som kan förstås utifrån 
forskningen handlar det om att utveckla individens valkompetens för det livslånga lärandet som 
professor Hooley (2011) på pekar. Det finns internationella nätverk som arbetar med 
att utveckla och tydliggöra vägledarrollen ELGPN och NICE. Problemet för vägledarna kan vara tiden att 
sätta sig in i deras resultat då tiden går till det dagliga arbetet. Bimrose och Bruwn (Lovén 2015) menar att 
det finns en klyfta mellan forskare inom området och studie- och yrkesvägledaren i verksamheten. Frågan 
kan vara när dessa har tid att mötas för att diskutera utvecklingsmöjligheterna.            

Baserat på våra forskningsintervjuer kan vi utläsa att det finns ett utbud av fortbildning för studie- och 
yrkesvägledarna. SYV-personalen menar dock på att det fortfarande finns gråzoner som man behöver 
fortbildning inom. Det man kan ta och fundera över är hur dagens fortbildning är organiserad och om 
utbildningsinnehållet har relevant koppling till hur studie- och yrkesvägledarnas arbetsuppgifter egentligen 
ser ut. 
 

5.2 Hinder och möjligheten för studie- och yrkesvägledare att själv påverka sin 
kompetensutveckling  
 
Vi kunde se två stycken klara mönster som fungerade som klara hinder för att studie- och yrkesvägledarnas 
fortbildning. Detta var: 
 

x Ekonomin på skolorna  

x Tidsbristen 

 
Många av studie- och yrkesvägledarna menade att de ekonomiska förutsättningarna som kommunen hade och 
framförallt skolan spelade stor roll i deras möjlighet i att få delta i kompetenshöjande insatser. Då 
det ofta saknas finansiering för vägledarens utbildning blir det vanligt att SYV-personalen tittar på utbildning 
som kostar så lite som möjligt eller ingenting. Detta skapar en problemsituation eftersom att många 
utbildningar är placerade i storstäderna vilket gör att det blir dyrt för studie- och yrkesvägledare från mindre 
kommuner att både betala fortbildningen, boende och resa. Som vi har kunnat läsa genom våra 
intervjustudier så har vissa studie- och yrkesvägledare mer spelutrymme än andra. Som visat tidigare hade 
bara en av våra intervjurespondenter en budget utlagd för sin vägledning. Resterande studie- och 
yrkesvägledare brukar istället få vända sig direkt till rektorerna för att få godkännande om utbildning detta då 
med varierade resultat. Det är svårt att säga exakt om problemet ligger hos rektorerna som inte vill betala 
för SYV´s fortbildning eller om problemet ligger hos utbildningssamordnare och deras kostnader. En 
potentiell lösning som en av våra intervjupersoner var inne på var att Webbasera större delen av 
fortbildningen. Genom att utnyttja tekniska plattformar och de digitala kanalerna för att anordna fler 
tex. webbinarium så skulle många av studie- och yrkesvägledarna på mindre orter ha större möjligheter att 
kunna delta på dessa utbildningstillfällen. Ett annat problemområde som var återkommande för de 
intervjuade studie- och yrkesvägledarna var tidsbristen och svårigheterna med att hinna med sina 
arbetsuppgifter. Det var tydligt genom våra intervjuer att många av studie- och yrkesvägledarna var väldigt 
försiktiga med att lägga ut tid på kompetensutveckling och egen fortbildning just eftersom de hade i åtanken 
att ingen annan kommer att genomföra deras arbetsuppgifter.  
 
Studie- och yrkesvägledarnas disponering ser väldigt olika ut och vissa vägledare har administrativa 
arbetsuppgifter som egentligen inte har med studie- och yrkesvägledaryrket att göra.  

Dessa två hinder som vi har uppgett är också de två främsta faktorer som påverkar studie- och 
yrkesvägledarnas möjligheter att själv kunna bestämma vilken fortbildning som de vill ta del av. Ingen av 
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våra intervjuade studie- och yrkesvägledare menade att rektorerna inte tog hänsyn och lyssnade på deras 
önskemål då det kom till fortbildningar. Det var dock inte ovanligt att önskemålen får avslag på grund av 
kostnaderna. Arbetsuppgifterna å andra sidan skapar också en press på studie- och yrkesvägledaren 
att hinna med och svara upp mot alla kraven som skolan ställer på dem. För studievägledarna är det inte 
ovanligt att den egna kompetensutvecklingen blir lidande eftersom att det helt enkelt inte finns tid 
att fördela.  

 

5.3 Upplever studie- och yrkesvägledarna att den kompetensutveckling de har i dag är 
tillräckliga för att möta de behov av en föränderlig arbetsmarknad? Varför? Varför inte?    
 
För studie- och yrkesvägledare är det livslånga lärandet en stor och viktig del av yrkesrollen. Att få 
möjligheten till ett kontinuerligt lärande och en regelbunden kompetensutveckling är en förutsättning för att 
kunna hantera de situationer som yrket kräver. Skolverket (2009) menar att den skolutveckling som pågår 
kräver att rätt information når eleven som står inför karriärval och studie- och yrkesvägledaren ska kunna 
bidra med denna information. En av intervjupersoner beskrev dennes fortbildning som kompetensunderhåll.   
 

- Det är viktigt med fortbildning men jag skulle vilja kalla det kompetensunderhåll, det är ju en förutsättning 
för att klara jobbet (Jessika, intervju 6 maj).  

 

Den kompetensutveckling som erbjuds är i stort den vägledaren själv letar upp eller kommer till dem genom 
olika nyhetsbrev. Brev eller reklam från utbildningsanordnare, företag och myndigheter som marknadsför 
nyheter eller ändringar inom utbildnings- och arbetsmarknaden. Den kompetensutveckling sker i stort i det 
tysta när studie- och yrkesvägledaren sitter på sin arbetsplats när eleverna gått hem eller på annan elevfri tid. 
Informationen värderas och sorteras. En inspirationskälla för kompetensutvecklingen är att värdera de egna 
erfarenheterna tillsammans med andra och informera sig om nyheter som andra vägledare har tagit till sig. 
Många av studie- och yrkesvägledarna ingår i olika nätverk. Det kan vara lokala SYV- grupper som träffas 
regelbundet, men det kan även vara mer personliga nätverk som vägledaren använder sig av för att stärka sin 
kompetens.  Watts (1999) bekräftar det i sin artikel.        
 

Nätverksträffar har visat sig vara en av de populäraste och en av de viktigaste möjligheterna till 
kompetensutveckling. Dessa nätverk som lokalt byggs upp uppskattas högt av vägledarna och anses som en 
av de bästa möjligheterna till kompetensutvecklingen hos vissa då de oftast är ensamma i yrkesrollen på 
skolorna. Magnusson (2007) menar att kompetens bygger på att ha färdigheter, 
kunskaper, erfarenheter och att spegla sin kompetens mot. Nätverkande ger möjligheten för studie- och 
yrkesvägledare att dela med sig och göra erfarenhetsutbyten som kan vara nyttiga och lärorika. Detta rör sig 
främst om att höra hur andra studie- och yrkesvägledare förhåller sig till saker och ting inom arbetet. Det kan 
även planeras gemensamma aktiviteter som att ordna arbetsmarknadsmässor och gymnasievalsinformation 
för elever i årskurs nio m.m. Träffarna kan även resultera i gemensamma studiebesök och 
kompetensfortbildningar. Christensen & Sörgaard Larsson (2011) menar att det är de samlade åtgärderna som 
en studie- och yrkesvägledare gör som ger resultat. Man kan också tänkta sig att nätverket är viktigt för att 
välkomna in nya studie- och yrkesvägledare i branschen och ge dem möjligheter att lära sig av mer erfarna 
och etablerade studie- och yrkesvägledare.  
 

5.4 Utvecklings områden och brister för att kunna optimera kompetensutvecklingen.  
 
Ett av skolans nyare styrdokument som är riktat mot studie- och yrkesvägledning är de allmänna råden 
(Skolverket 2013) i dokumentet beskrivs hur skolorna och huvudmännen ska organisera studie- och 
yrkesvägledningen för att uppfylla uppdraget från regeringen. Det upplevs för flera av studie- och 
yrkesvägledarna att kommunen (huvudmännen) och skolledningen inte har satt sig in i dokumentets direktiv. 
Det har lämnats till vägledarna själva att driva och utveckla studie- och yrkesvägledningsfrågorna på 
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skolorna. Denna kamp om att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning har ibland ifrågasatts då det 
saknas förståelse hos skolledning och övrig personal som inte känner till innehållet i de allmänna råden.  

Genom intervjuerna som genomförts har det framkommit att det generellt saknas arbetsbeskrivningar för 
studie- och yrkesvägledarna vilket kan medföra förvirring i vad som förväntas av vägledaren. Studien som 
WSP (2008) gjorde i Värmland visade på en stor avsaknad av arbetsbeskrivningar för studie- och 
yrkesvägledare. Det är troligt att just avsaknaden av arbetsbeskrivning är en anledningen till att flera av 
studie- och yrkesvägledarna önskar en statlig organisation av studie- och yrkesvägledarna. Studie- och 
yrkesvägledarna efterfrågar en mer styrd verksamhet vilket framkommit i intervjuerna. Behovet av 
bekräftelse av vad studie- och yrkesvägledning verkligen kan åstadkomma behöver komma fram till politiker 
och huvudmän så att rätt uppbackning av resurser tilldelas. Detta har Lundahl och Nilsson (2009) beskrivit i 
sin artikel. Kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare kräver förutsättningar som ger möjlighet till 
detta. Våra respondenter menar också att det skulle regleras i tjänsterna hur många timmar 
kompetensutveckling som finns att tillgå för att t.ex. lägga in det i schemat då det är viktig är att det syns i 
tjänstefördelningen. Kompetensutvecklingsområden som Keen (2003) nämner handlar om att hantera 
situationer, agera och titta framåt för att försöka förstå vilka åtgärder som behövs. Just detta menar vi att de 
tillfrågade gör när de förklarar de områden som behöver utvecklas. Samtalet och förståelsen av elevens 
problemområde är kärnan i vägledningen oavsett kön, klass eller etnicitet därav efterfrågas mer 
samtalstekniker och samtalsmetodik. Ytterligare utvecklingsområden är arbetsmarknaden som tenderar 
att förändra förutsättningarna för de som vill in på den, därför behövs kontinuerlig uppdatering av 
arbetsmarknadskunskap. NICE (2012) har utarbetat kompetensområden som kan tydliggöra studie- och 
yrkesvägledarrollen dels för att stärka den enskilde vägledaren i rollen, 
även tydliggöra för beslutsfattare och allmänheten vinsterna med en god 
vägledning. Fokus på de kompetensområdena ligger på att tydliggöra stödet vägledaren kan förmedla till 
eleven. Det är flera författare och forskare som menar att vägledarna behöver vara sina egna 
praktikerforskare för att kunna argumentera för sitt yrkesområde menar Lovén (2015). Genom att fortsätta 
bygga nätverk utanför skolan och den lokala studie- och yrkesvägledargruppen sprida kunskaper om yrket 
även att nätverket ger tillbaka kunskaper om samhället och arbetslivet.  
      
Utifrån situation där flera vägledare känner att yrkesrollen behöver tydliggöras och studie- och 
yrkesvägledningen stärkas i skolorna behövs en förändring. De tydligare direktiven som anges i de allmänna 
råden (Skolverkets 2013) trycker på en klarare ansvarsfördelning och att studie- och yrkesvägledningen 
är hela skolans ansvar. Diskussionen och samverkan behöver utvecklas mellan skolanspersonal för 
att vägledaren ska få en tydligare roll. Lovén (2015) tar upp det som en av framtidscenariorna. En av 
informanterna berättade:     
 

- Tittar på en kurator, så ifrågassätts inte dennes uppdrag, hon kan ha sina samtal och ingen ifrågassätter det 
eller förväntas sig inte heller att hon ska göra andra saker, men en SYV förväntas gör en massa andra 

saker, det handlar om synen på yrkesrollen (Ida, intervju 5 maj).    

        

Förhoppningarna om att utveckla studie- och yrkesvägledningen är stor bland vägledarna och en del ligger 
hos dem själva och en andra del handlar om att sprida kunskaperna om vilken skillnad en god vägledning kan 
göra. Den hjälpen behöver komma från politiker och beslutsfattare genom rätt stöd och från den egna 
organisationen med goda exempel. Lovén (2015) menar att ett utvecklingsscenario är att vägledarna själva 
kartlägger hur vägledningen uppfattas och organiseras för att sedan presenterar det för skolledning och 
huvudmän för att diskutera ett upplägg för ett framtida upplägg och organisation. Lovén anser även att det är 
skolledning tillsammans med studie- och yrkesvägledaren som ska presentera detta upplägg för övrig 
personal.      
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5.5 Kompetens för framtidens studie- och yrkesvägledare 
 
I denna studie hade vi också ambitionerna att ge vägledarna möjlighet att förutsäga hur de tror studie- och 
yrkesvägledaryrket kommer att se ut inom de närmsta 10 åren och vilka kompetenser som kommer att vara 
värdefulla. Vi fick höra ett flertal olika förslag och idéer på hur framtiden kunde se ut inom yrkesrollen. Ett 
av det vanligast förekommande svaret har varit att det kommer att finnas behov av att utveckla 
samtalstekniken och en tydligare roll i skolorganisationen. Inom samtalsspektra menade studie- och 
yrkesvägledarna att de kommer få fler samtal som kan kvalificeras som "tyngre samtal" dvs. elever med 
särskilda behov, kris-och kulturkrockssamtal. Samtalen kommer att beröra fler komplicerade situationer. 
För att studie- och yrkesvägledare ska kunna axla en större roll inom samtal så skulle det krävas att man får 
mer fortbildning och större inblick i någonting som kanske främst har varit kuratorers ansvar. Ett sådant 
ansvar för studie- och yrkesvägledare kan dock ifrågasättas. Som det står skrivitet i de etiska riktlinjerna för 
studie- och yrkesvägledare så ska vägledare vara medvetna om sina gränser och hänvisa till människor med 
rätt kompetens vid behov. En trolig annan kompetens, handlar om ledarskap för att vägleda övrig personal på 
skolan för att uppfylla Skolverkets och regeringens intentioner om att studie- och yrkesvägledning är hela 
skolans ansvar. I tolkningen av de svar vi fått uttrycks en önskan om att få bekräftelse för den 
"spetskompetens" en utbildad studie- och yrkesvägledare har. Det efterfrågas legitimation hos några av de 
intervjuade vilket kan tyda på en önskan om bekräftelse, det kan undras om det löser några problem. 
Här är skollagen tydlig på att endast utbildad personal kan få tillsvidareanställning. Då skolinspektionen 
presenterade sin kritik mot skolans organisering av SYV- verksamheten angående de 
bristande mål och direktiv på vad skolan ska uppnå med studie- och yrkesvägledningen. Christensen 
& Sörgaard Larsen (2011) menar att vägledningsprocesser tar tid. Det förefaller även att huvudmännen också 
tar tid på sig att läsa Skolverket allmänna råd om Arbetet med studie- och yrkesvägledning. Vad som väntar 
studie- och yrkesvägledarna och deras yrkesroll i framtiden kommer att vara intressant att se. Kommer det att 
finnas en arbetsbeskrivning? Kommer det att finnas striktare direktiv på hur vägledningen ska genomföras? 
Detta skulle kunna vara något att forska vidare på. Studie- och yrkesvägledarna ser vi som en yrkesgrupp i 
rörelse och kompetensutvecklingen kommer att vara mycket viktig inom yrket i många år framöver.  
 

5.6 För den framtida forskningen inom studie- och yrkesvägledarnas kompetens 
 
För framtida studier inom kompetensutveckling finns det många outforskade områden som kan vara 
intressanta att fördjupa sig i. Vår undersökning har enbart rört ytan av ett viktigt och outforskat område som 
kan vara en nyckel i arbetet för att höja kvaliten på skolans studie- och yrkesvägledningsverksamhet. 
Kompetens anser vi är ett begrepp som kommer att användas mer och mer och dess betydelse kommer att bli 
allt tydligare om några år både inom skolan och för allmänheten. För att ta denna undersökning  vidare, hade 
det varit intressant att gå till djupet och undersöka närmare exempelvis olika kommuner och kartlägga röda 
trådar om hur utbudet kan se ut i olika storlekar av städer. Framför allt hur studie- och yrkesvägledare  långt 
från fortbildningsorter och med avsånd till närmaste SYV- kollega kan känna sig delaktig i den gemensama 
kompetensutvecklingen t.ex. samverkans- och nätveksstrukturer. Det kan också vara intressant att lägga mer 
fokus på att studera fortbildningsinehållet separat. Att granska fortbildning skulle kunna vara intressant för 
att få fram mer klart över vad studie- och yrkesvägledare tycker om det innehåll som presenteras. Enligt oss 
så är ett utökat utbud för kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare självklart, då det både skulle 
leda till mer säkerhet i yrkesrollen och också leda till att man kan lägga mer fokus på de arbetsuppgifter som 
främst ska ligga på SYV´s ansvar. Som nyanställd studie- och yrkesvägledare kan det vara lätt att tradera 
tidigare anställd SYV´s arbetssätt och arbetsuppgifter. Det kunde vara intressant att undersöka hur de 
nyutexaminerade studie- och yrkesvägledarna kan implementera egna och förhoppningsvis färska kunskaper 
om studie- och yrkesvägledning i yrket. I vår studie framkom vid några tillfällen att den förväntade 
yrkesrollen inte stämde med individens förväntningar. I rollen som studie- och yrkesvägledare finns en 
önskan om att vara den spetskompeten som studie- och yrkesvägledning är och det behövs ett ständigt 
kompetensunderhåll. 
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Bilaga 1 

 
                      Namn__________________                                                             Ålder______________________ 
 
                      Kön___________________                                                      Utbildning_____________________ 
 
Yrkeserfarenhet___________________                      År inom nuvarande yrkesroll_____________________ 
 
Informantens arbete och anställning 
Ansvarsområden, ställning, befattningar ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tycker du att dina förväntingar på rollen som studie och yrkesvägledare i stämmer ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortbildning och Kompetensutveckling 
 
Berätta om dina möjligheter till fortbildning ? Hur ser det ut och hur genomförs de i praktiken ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur ser din tid ut till kompetensutveckling ?  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tobias Olsson och Pär Sandström 
vt 2015 
Examensarbete, 15 hp 
 

2 
 

 
 
Hur svarar de organiserade fotbildninga emot dina behov ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saknar du någon typ av kompetensutveckling/fortbildning ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur tror du att studie och yrkesvägledningen ser tu på din arbetsplats om 10 år ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilken kompetens kommer vägledarna att behöva ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka områden tror/kännar du att det finns ett behov av fortbildning? Varför just dessa områden ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tobias Olsson och Pär Sandström 
vt 2015 
Examensarbete, 15 hp 
 

3 
 

 
 
 
Vilken är den bästa fortbildningen du upplevt ? Varför är den bäst ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du någonting övrigt att tillägga ? 
 


