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Sammanfattning  
Hur upplever coacher och studie- och yrkesvägledare sina yrkesroller? Vad är centralt i 
rollerna och hur beskriver coacher och studie- och yrkesvägledare vad de gör och framförallt 
hur definierar de sin yrkesroll. Finns där några likheter i yrkesrollerna och vilka är 
skillnaderna? Med många olika frågeställningar i bagaget har vi med hjälp av ett rollteoretiskt 
perspektiv studerat dessa båda yrkesroller. Vi har genomfört åtta semistrukturerade intervjuer 
med lika många coacher som studie- och yrkesvägledare där vi försökte förstå 
intervjupersonerna ur olika perspektiv. De perspektiv vi särskilt tittat på är den egna 
uppfattningen om yrkesrollen, vilken kompetens de olika rollerna uppfattar sig ha och hur de 
tolkar olika begrepp. Utöver det har vi observerat deras yrkesmiljö, det vill säga hur scenen 
där de spelar sin yrkesroll ser ut.  
Bakgrunden till att vi intresserat oss för att jämföra de båda yrkesrollerna är att vi som snart 
färdiga studie- och yrkesvägledare vill granska en kommande arbetsmarknad – en marknad 
där efterfrågan på coacher är tio gånger så stor som efterfrågan på studie- och yrkesvägledare. 
De slutsatser vi drar från vår studie är att det professionella samtalet är centralt i utövandet av 
båda yrkesrollerna. Båda yrkesrollerna tar grund i samma typ av samtalsmetodik och båda 
grupperna fokuserar på att vidga klienternas perspektiv.  Den andra delen av yrkesrollerna 
skiljer sig åt; studie- och yrkesvägledare förväntas ha kompetens om utbildningssystemet och 
coacherna förväntas ha ett bra kontaktnät på arbetsmarknaden. Vår undersökning talar för att 
studie- och yrkesvägledare kan coacha som vägledare och som coach. Skillnaden ligger 
främst i utbildningsbakgrunden och kanske i ett mer medvetet användande av samtalsmetodik. 
Coacher kan också vägleda och kan ha en gedigen utbildningsbakgrund men kan också vara 
verksamma utan någon speciell utbildning.   
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1. Inledning 
Efterfrågan på jobbcoacher i Platsbanken är nästan tio gånger större än efterfrågan på studie- 

och yrkesvägledare. Varför undrade vi och började fundera på vilken kompetens vi som snart 

färdiga studie- och yrkesvägledare saknar och som coacher har. Eller är det egentligen studie- 

och yrkesvägledarens kompetens som efterfrågas, men man kallar det för coach? 

1.1 Vilka yrkesroller passar en studie- och yrkesvägledare? 
På olika sätt med hjälp av en mängd frågor började vi processa fram tankar runt vad en 

färdigutbildad studie- och yrkesvägledare kan arbeta med?   

Vi sökte bland lediga jobb på arbetsförmedlingens sidor.  Den första sökningen var på titeln 

studie- och yrkesvägledare - då hittade vi 172 lediga jobb på Platsbanken 

(Arbetsförmedlingen, a, 2015). Några av dessa lediga jobb hade dubbelrubriker där det också 

stod handledare, mentor och coach. När vi sökte på begreppet handledare fanns 633 lediga 

jobb, många av jobbens beskrivningar handlade om arbete inom rehabilitering. Vi sökte på 

begreppet mentor och hittade då 1406 lediga jobb de flesta av dessa tjänster innefattade att 

man ska vara lärare i något ämne. Slutligen sökte vi på begreppet coach (Arbetsförmedlingen, 

a, 2015). Det fanns då 1848 lediga jobb som coach.  Många av dessa coachjobb beskrivs på 

ett sätt som gör att vi som snart färdigutbildade studie- och yrkesvägledare mycket väl skulle 

vara kvalificerade för dem (Arbetsförmedlingen, a, 2015). En vanlig beskrivning av arbetet 

som coach är följande ”Som jobbcoach arbetar du med stöd och vägledning tillsammans med 

våra deltagare genom hela deras jobbsökarprocess” (Arbetsförmedlingen, a, 2015). 

 

1.2 Vilka skillnader finns mellan coach och studie- och yrkesvägledare? 
Vi fortsatte att fundera runt begreppen coach och studie- och yrkesvägledare. Vad är det som 

skiljer de två yrkesrollerna åt, vilka kunskaper ska man ha med sig och vad är det man gör i 

respektive yrke. Vi gick återigen igenom arbetsförmedlingens sida, men denna gång på deras 

sidor med yrkesbeskrivningar.    

            

Där står att läsa att studie- och yrkesvägledarens yrke handlar om: ”att stödja och stärka 

människor i en valsituation och det personliga samtalet är studie-och yrkesvägledarens 

viktigaste verktyg. Vägledning är en pedagogisk aktivitet med målet att underlätta för 

individen oavsett ålder och tidpunkt i livet att välja utbildning, yrke eller karriär för att bidra 
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till en bättre livsplanering” (Arbetsförmedlingen, b, 2015). 

När vi sedan sökte efter yrket coach hittar vi bara hänvisningar till yrken som de nyss nämnda 

och några andra yrken inom utbildningsvärlden. Hur kan det komma sig? Efterfrågan på 

coacher är betydligt större än på studie- och yrkesvägledare och här finns inte ens en 

yrkesbeskrivning? Vad finns det för likheter mellan yrkesrollerna? Kan vi på något sätt hitta 

ett sätt att förstå varför det är mycket större efterfrågan på coacher än vad det är på studie- och 

yrkesvägledare? 

 

1.3 En första förklaring till den stora efterfrågan på coach 
Den första riktigt tydliga förklaringen till att efterfrågan är så stor på coacher finns att hämta i 

Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring i oktober 2006; 

”Fler människor som kan och vill arbeta ska också ha möjligheter att försörja sig genom eget 

arbete, och få uppleva arbetsglädje och arbetsgemenskap under trygga villkor. Regeringens 

övergripande mål är att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag och att 

därigenom bryta utanförskapet.” (Skoog, 2008, s.10) 

 

Genom att införa jobbskatteavdrag menade den borgerliga regeringen att det skulle bli 

lönsamt att arbeta jämfört med att leva med någon form av bidrag. Konkret innebar avdragen 

att människor i anställning betalade en lägre skatt än tidigare. Däremot fick de med olika 

sociala bidrag såsom pension, arbetslöshetsunderstöd och sjukpenning inga avdrag.  Den 

borgerliga regeringen menade att reformen var ett sätt att motivera de som av olika skäl stod 

utanför arbetsmarknaden att återgå till arbete (Skatteverket, 2015). 

Lite längre fram i regeringsförklaringen beskrevs mer: ”Arbetsmarknadsverket skall 

reformeras från grunden. Verksamheten skall styras av klara och entydiga mål och utformas 

oberoende av dagspolitiska hänsyn. Arbetsförmedlingarnas arbete skall inriktas på att göra 

det lättare för arbetslösa att söka arbete. Arbetsförmedlingen måste möta upp med ökade 

resurser på matchning. Varje arbetssökande bör på sikt få en personlig coach och 

individuella handlingsplaner skräddarsys. Möjligheterna för fler aktörer att tillhandahålla 

utbildning eller förmedlingstjänster inom arbetsmarknadspolitiken bör vidgas”  

(Skoog, 2008, s.10). 

Det tycks vara den regeringsförklaringen som verkligen satte fart på efterfrågan på coacher. 

Arbetsförmedlingen och försäkringskassan var de som tillsammans fick uppdraget av 
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regeringen att jobba med att förmå individer i socialförsäkringssystemet att så fort som 

möjligt återgå i arbete. För att klara uppdraget upphandlades det en rad coaching-liknande 

tjänster av olika utbildningsföretag. Benämningarna varierar allt ifrån coach, lots, utvecklare 

med mera. Uppdragen har alla gått ut på att hjälpa individer att göra ett återinträde på 

arbetsmarknaden (Skoog, 2008). 

 

1.4 Processen fram till en slutlig frågeställning och ett syfte 
Någonstans måste vi börja utforska vilka faktorer som påverkar efterfrågan på studie- och 

yrkesvägledare, vår framtida arbetsmarknad. Vi har inte hittat någon nämnvärd forskning 

inom området så vi har själva ställt en mängd frågor för att hitta någon form av struktur till att 

börja utforska området. Skolverket skriver i sina dokument att studie- och yrkesvägledning 

ska finnas med som stöd i det livslånga lärandet. ”En ständigt pågående samhällsutveckling 

och snabba förändringar på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till svårigheter att förutse 

villkoren i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet 

och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess (Skolverket, 2013). Vi frågar oss 

varför det inte är studie- och yrkesvägledare som efterfrågas i detta stora arbete att stötta 

individer som av olika anledningar befinner sig utanför arbetsmarknaden.  

Vi vill veta om vi som studie- och yrkesvägledare utför samma jobb som coachen men med 

en annan titel?  
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1.5 Syfte  
Vårt syfte är att belysa några uppfattningar som finns om yrket och rollen som studie- och 

yrkesvägledare och coach bland aktiva yrkesutövare.  Centralt för uppsatsen blir att studera 

yrkesrollerna studie- och yrkesvägledare och coach utifrån ett rollteoretiskt perspektiv. 

1.6 Frågeställningar 
 
¾ Hur beskriver de intervjuade coacherna sitt yrke och sin yrkesroll? 

¾ Hur beskriver de intervjuade studie- och yrkesvägledare sitt yrke och sin yrkesroll? 

¾ Vilka är de observerade skillnaderna och likheterna mellan yrkesrollerna? 

1.7 Avgränsningar 
Vi har valt att undersöka yrkesrollerna coach och studie- och yrkesvägledare ur aktiva 

yrkesutövares perspektiv. Vi vill se hur de själva uppfattar sin yrkesroll och vilken 

uppfattning de tror att andra människor har om de två olika rollerna. För att begränsa vår 

studie har vi valt att inte undersöka uppfattningen om de båda yrkesrollerna bland människor 

som inte jobbar inom branschen. För att studien ska hållas inom ramen för det rollteoretiska 

perspektivet ligger fokus på yrkesrollerna coach och studie- och yrkesvägledare där vi också 

undersöker likheter och skillnader mellan de både rollerna. 

För att ytterligare begränsa omfattning av arbetet har vi valt att djupintervjua fyra coacher och 

fyra studie- och yrkesvägledare. Enligt Kvale & Brinkman (2009) tenderar antalet personer i 

kvalitativa intervjuer att vara antingen för litet eller för stort. Är antalet för litet blir det svårt 

att generalisera och om antalet är för stort är det svårt att göra mer ingående tolkningar av 

svaren. Man ska genomföra intervjuer tills man når en mättnadspunkt där ytterligare 

intervjuer inte tillför så mycket mer kunskap (Kvale & Brinkman, 2009). Samtliga personer 

som vi har intervjuat arbetar inom en radie av 15 mil och finns representerade i tre mindre 

städer där den största staden har cirka 60 000 invånare.  

 

Vi undersökte möjligheten att också genomföra en enkätundersökning via olika Facebook-

grupper. Efter en bedömning valde vi dock att inte göra det eftersom vi ansåg att 

tillförlitligheten inte skulle bli tillräckligt stor. Vi kunde inte vara säkra på att de som svarade 

är aktiva i yrkesrollen eller har rätt utbildning.  
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1.8 Arbetets disposition 
I bakgrundskapitlet, kapitel två, förklaras varifrån begreppen coaching och studie- och 

yrkesvägledning kommer. Här finns ett avsnitt om yrkesdata, skillnaden mellan begreppen 

yrke och yrkesroll samt kortfattat om olika intresseorganisationer. Vidare diskuteras det 

professionella samtalet och dess betydelse för vägledning i olika sammanhang. Här 

presenteras två, i Sverige, vanliga vägledningsmodeller. I detta kapitel finns också 

sammanfattningar av tidigare uppsatser som har liknande beröringspunkter som denna 

undersökning. I kapitel tre presenteras den teoretiska basen för uppsatsen, Goffmans (2014) 

rollteori och Bourdieus (1995) teori om socialt handlande. Tidigare forskning inom områdena 

coach, coaching, studie- och yrkesvägledare samt studie- och yrkesvägledning presenteras i 

kapitel fyra. Kapitel fem beskriver den metod som använts i undersökningen. Detta kapitel 

beskriver urvalet av intervjupersoner, hur intervjuerna gick till, hur resultatet har bearbetats, 

undersökningens validitet och reliabilitet samt etiska ställningstagande. Resultatet och 

analysen presenteras i kapitel sex i form av en redovisning av intervjuerna med stöd av 

Goffman och Bourdieus teoretiska perspektiv. Kapitel sju innehåller en diskussion och 

slutsatser av vad vi har kommit fram till.  Kapitel åtta ger förslag på framtida 

forskningsfrågor. 
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2. Bakgrund 
Ansatsen i detta avsnitt är att försöka förklara hur coaching och studie- och yrkesvägledning 

har tolkats och förståtts.  

2.1 Begreppet coaching 
“Den första gången begreppet coach användes på engelska var under 1400-talet för att 

beskriva ett slags vagn. Ordets rötter kommer från verbet “to coach” eller “att vägleda”: 

d.v.s. att leda en person från den plats den befinner sig på till en plats där personen vill vara” 

(Thompson, 2009, s. 11). 

Betydelsen av ordet coach kan delas in i två olika huvudområden: 

Det ena har med transport att göra. I den betydelsen går coach tillbaka till det ungerska 

ordet Kocs och 1400-talet och betyder ursprungligen kärra eller hästdroska. På 1800-talet 

uppstod ordet coaching och då handlar det om vägledning i olika former. På de 

angloamerikanska universiteten var coachen en form av en stödperson när studenterna 

förberedde sig inför examen eller idrottstävlingar (Stelter, 2003, s. 19). Idag motsvaras det 

av privatlärare, mentor, handledare, tränare eller instruktör inom idrottsområdet. Dessa 

betydelser av coach antyder en riktning att transportera eller vägleda någon mot ett visst 

mål. (Fahlström & Hageskog, 2010, s. 28-29). 

 

Enligt Wikberg (2010) kan marknaden för coaching betraktas som ny. Uppfattningen om när 

den först uppstod varierar men organisationer och företag som certifierar coacher har funnits 

sedan 1990-talet och coaching har fått stor massmedial uppmärksamhet. Olika typer av 

organisationer på marknaden har skapats eftersom coaching har blivit en tjänst eller produkt 

på marknaden. På språkrådets webbplats (2009) kan man läsa följande: 

 

“Karriärcoach, livscoach, livsstilscoach, mammacoach, sexcoach, stilcoach, hälsocoach, 

chefscoach, relationscoach, träningscoach, dejtningscoach, personlig coach, stresscoach, 

framgångscoach, klimatcoach. Det finns en coach för alla sammanhang och behov nu för 

tiden. Ett ord det gått rejäl inflation i, och som tagit över gamla benämningar som 

samtalsterapeuten har blivit coach liksom idrottränaren, miljökonsulten och 

karriärvägledaren.  (Wikberg, 2010, s.5) 
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Nya utmaningar i samhället kräver nya sätt att lära och utveckla sig på. Coaching kan vara 

en metod att använda eftersom det bland annat handlar om att en lär- och 

utvecklingsprocess sätts igång hos den coachade/sökande. Inom idrottsvärlden har man 

med stor framgång under en lång tid använt sig av coaching (Stelter, 2003). 

Coaching är en lösningsfokuserad process och syftar till att främja handling, lärande och 

utveckling både på det personliga och yrkesmässiga planet. (Gjerde, 2012, s 30) Arga 

kocken, Arga snickaren, Rent hus är alla nutida TV-program som visar coaching. Det 

centrala i dessa populära TV-program är inte att snickra, laga mat eller städa utan det 

handlar om att hjälpa individer att få ordning på sina liv i den verklighet de befinner sig 

och inge hopp om framtiden (Lovén, 2015, s.204).  

2.2 Begreppet studie- och yrkesvägledning 
Yrkesvägledning som företeelse och idé är väldigt gammal. Fyra hundra år före Kristi födelse 

skriver Platon i sin dialog “Staten” om betydelsen av att finna det rätta yrket. (Lindh, 1997). 

Yrkesvalet och yrkesvägledning etablerades dock mycket senare i Sverige och började först 

utvecklas på allvar under efterkrigstiden i samband med införandet av enhetsskolan på 1950-

talet och grundskolan på 1960-talet (Lundahl, 2010). 

I Skolverkets Allmänna råd - Arbete med studie- och yrkesvägledning (2013, s. 11) står 

det “För att kunna göra väl underbyggda val och fatta väl övervägda beslut behöver 

eleven ofta stöd och planerad studie- och yrkesvägledning. Den ska genomföras på ett 

professionellt sätt och vila på en vetenskaplig grund”. 

En vägledares uppgift är att stötta individen till en egen vilja och kraft att utforska och 

prova på olika alternativ för att uppnå en önskad förändring. En vägledare ska inte bedöma 

om en klients historia är sann utan ska tro på individens egen förmåga och vilja att ta 

ansvar för sina beslut och handlingar. (Hägg och Kuoppa, 2009, s. 21).  Även Lovén 

(2015) menar att studie- och yrkesvägledaren ska behärska många områden såsom 

utvecklingspsykologi, utbildningsystem, yrken, arbetsmarknad och dess utveckling. Hen 

ska också ha en kompetens att både informera, motivera och stötta individer i deras 

utveckling på olika sätt. 
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2.3 Yrkesdata 
I Sverige har vi ett system för att klassificera alla yrken som kallas för SSYK 2012.  

Alla yrken har en fyrsiffrig kod som används främst av Statistiska centralbyrån (SCB) vid 

olika framtagning av statistik som rör arbetsmarknaden (SCB, a 2015). SSYK 2012 delar upp 

yrkena i en slags hierarki som bygger på bland annat utbildningsnivån inom olika yrken. På 

SCB finns olika sökbara tabeller med olika yrken och deras SSYK nummer. Vid sökningen i 

en tabell hittar vi yrket coach på flera SSYK nummer (SCB, b 2015). 

2661 Arbetscoach, IPS modellen 
xxxx Coach, gruppledare (SSYK klassificeras som underställd personal) 
3422 Coach, idrottsledare 
3449 Coach, ledarskapsutbildare 
2241 Coach, psykolog  
3424 Hälsocoach 
3333 Coach, jobb 
3333 Arbetsvägledare 
3333 Platsförmedlare 
3333 Arbetsförmedlare 
3333 Arbetskonsulent 

 

Vi väljer coachyrket med SSYK numret 3333 då det är det som enligt beskrivningen bäst 

överensstämmer med den målgrupp som vi i denna undersökning valt att titta närmare på. För 

att kartlägga alla likvärdigt klassificerade yrken söker vi vidare på nummer 3333. Yrken som 

börjar på siffran tre i SSYK 2012 visar att yrket ställer krav på högskolekompetens eller 

motsvarande. Vid avläsning av SSYK numret för coach står den andra siffran för yrken med 

krav på högskolekompetens eller motsvarande inom ekonomi och förvaltning.  Tredje siffran 

beskriver att det handlar om förmedlande yrken (SCB, a 2015).  

2352 Syofunktionär 
2352 Syokonsulent 
2352 Studie- och yrkesvägledare 
2352 Studievägledare 
2352 Karriärvägledare 
2352 Yrkesvalslärare 
2352 Yrkesvägledare 
2352 Elevkonsulent 
2352 SSA-sekreterare 

 

Vid sökning efter yrket studie- och yrkesvägledare klassificeras det under 2352 där siffran två 

betyder att dessa yrken har krav på fördjupad högskolekompetens (SCB, a 2015). De första 

två siffror visar kravet på fördjupad högskolekompetens inom utbildning. Den tredje siffran 

anger att det handlar om andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens.   
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Detta innebär att klassificering visar en skillnad i utbildningskraven på de två yrkena som vi 

avser att undersöka närmare.  

De platsannonser som finns på platsbanken för studie- och yrkesvägledare är i huvudsak från 

offentliga arbetsgivare det vill säga kommunala och statliga organisationer. Det är främst 

privata aktörer och företag som söker efter jobbcoacher (Arbetsförmedlingen, a 2015).  

2.4 Skillnad mellan begreppen yrke och yrkesroll 
Ordet yrke betyder en sysselsättning eller en profession som en person utbildat sig till. I yrket 

på den arena där man utövar det ingår olika uppgifter som kan skilja sig mellan olika 

arbetsplatser.  

Yrkesroll handlar om hur yrket utövas. Eftersom vi kommer studera ett antal 

yrkesverksammas uppfattning om sin yrkesroll vill vi nämna två olika synsätt. Det ena är det 

funktionalistiska synsättet som förklarar individers beteende och funktionssätt till olika 

normer, seder, traditioner och institutioner. Det innebär att yrkesroller utövas som ett resultat 

av de förväntningar en individ uppfattat (Blakely & Dziadosz, 2007, s.153). Det andra 

synsättet vi vill nämna är symbolisk interaktionism som bygger på ett socialpsykologiskt 

perspektiv.  Ur det perspektivet betraktas rollers utövande som ett samspel inom individens 

kontext. Vilket då innebär att en yrkesrolls utövande ständigt förändras för att passa in i det 

som gäller för stunden (Blakely & Dziadosz 2007, s. 153).  

 

Yrkesrollen är det som individen uppfattar ska ingå i yrket och som hen införlivat i sin 

personlighet. När yrkesrollen utövas uppfylls egna normer och värderingar om hur hen tycker 

det ska vara och det sker en anpassning till situationen. Samma yrke kan innebära helt olika 

yrkesroller beroende på det kontext där individen är. (Blakely & Dziadosz 2007, s.157).  

2.5 Olika organisationer 
International Coach Federation, International Coaching Community och European Mentoring 

& Coaching Council är organisationer som företräder coacher och arbetar bland annat med 

certifiering.  International Coach Federation (ICF) arbetar också för att få ett erkännande av 

yrket och att coacher följer vissa riktlinjer (ICF, Sverige 2015). 

Sveriges vägledarförening är en ideell organisation som bevakar studie- och yrkesvägledarnas 

intressen vad gäller yrkets utveckling och utövande. De har i likhet med ICF etiska riktlinjer 

som medlemmar följer.  Båda organisationerna beskriver på sina websidor att det 



10 
 

professionella samtalet är centralt. Ett professionellt förhållningssätt betonas och att skapa 

förtroendeingivande samtal som klienten kan känna sig trygg i.  

2.6 Professionella samtal 
Innan industrialiseringen var det inte någon stor efterfrågan på professionella samtal.  Om det 

någon gång hände att man hade bekymmer som inte gick att lösa inom familjen fick man ofta 

rådet att söka upp församlingens präst. Idag ser det helt annorlunda ut, samtalskompetens är 

något som efterfrågas i många olika yrken (Hägg & Kuoppa, 2007). Det pågår en slags 

professionaliseringsprocess med kraven på en dokumenterad förmåga att kommunicera; 

”Kravet att vägleda och handleda i stället för att övertala, undervisa och överta ansvar står i 

skarp motsättning till det arbets- och förhållningssätt som tidigare utvecklats och tillämpats” 

(Hägg & Kuoppa, 2007, sid 19). 

Professionella samtal är samtal som utförs av någon i ett yrkesutövande inom en verksamhet 

där det har ett syfte. Vidare är professionella samtal baserade på en vetenskaplig grund. 

Vägledning är ett samlingsbegrepp för de samtal som förs i professionella samtal. Det kan 

vara handledning, stödsamtal, utvecklingssamtal med flera. Coaching är också ett begrepp 

som förekommer under samlingsnamnet vägledning. Går man än djupare i ett 

vägledningssamtal landar man i psykoterapi och det är inte något vi ska granska i denna 

uppsats(Hägg & Kuoppa, 2007, s. 23- 37). 

2.7 Vägledning 
Skolverket (2013) skriver att ett mål med vägledningen i skolan är att hjälpa elever att själva 

kunna hantera valsituationer och göra väl underbyggda val av utbildnings- och yrkesväg. 

”Eleven behöver genom vägledningssamtal på ett strukturerat sätt få stöd i den processen 

(Skolverket, 2013 s.35).  

Det finns en mängd olika vägledningsmetoder men det är några som fått särskilt genomslag i 

Sverige. Samtalen följer en bestämd struktur och vägledaren utgår från elevens perspektiv och 

jobbar medvetet för att vidga elevens perspektiv. Med utgångspunkt i dessa samtal utformar 

man sedan en plan eller strategier för att försöka nå elevens mål.  

 

Enligt Hodkinson och Sparkes (1997) söker sig individer ofta till ett vägledningssamtal när de 

står vid en vändpunkt eller när man måste välja något annat än det man har. De menar att 

valen är institutionella, exempelvis när grundskolan är slut måste man välja något annat att 
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göra. Val kan också vara påtvingade till exempel vid en flytt, om man bli uppsagd eller sjuk. 

Slutligen kan också val vara frivilliga, man söker sig till en ny arena bara för att man vill det.  

2.8 Två vägledningsmodeller 
Några vägledningsmetoder har fått större genomslag i Sverige än andra (Skolverket, 2013). 

”The Skilled Helper” är en modell som Gerald Egan (2014) presenterat. Som grund för 

modellen finns det olika psykologiska aspekter såsom exempelvis utvecklingspsykologi, 

kunskapsmässig beteendeterapi, personlighetspsykologi och socialpsykologi. Modellen är 

framtagen som ett stöd för att få struktur i samtalet. Enligt Egans modell finns det tre viktiga 

steg i samtalet. Det första steget är en kartläggning där man får en tydlig bild över nuläget. 

Det andra steget fokuserar på att vidga perspektiv och diskutera olika alternativ. I det tredje 

steget görs en handlingsplan upp. Egan (2014) beskriver studie- och yrkesvägledaren som 

redskapet i samtalet och att hen måste vara en medveten samtalare, som ställer öppna frågor 

och som vågar utmana klienten. Studie- och yrkesvägledaren ska hjälpa klienten att utforska 

sitt dilemma och hjälpa denne med att utveckla nya perspektiv och bli medveten om sina egna 

resurser. 

Vance Peavy (2004) menar att vägledningen ska utgå från ett holistiskt synsätt vilket innebär 

att man ser hela individen. Det går ut på att fokusera på individens berättelse och betydelsen 

av historien. Världen är föränderlig och en individ består alltid av flera ”jag”; kompetensjaget, 

relationsjaget, hälsojaget, värderingsjaget och privatjaget. Alla individer befinner sig i ett 

bestämt sammanhang för stunden och beskriver sin verklighet utifrån den. Det finns alltså inte 

något så enkelt som en endaste sanning. 

När man för samtal utifrån dessa olika modeller inleder man alltid med en kartläggning. 

Vanligt är exempelvis att göra en livslinje enligt Peavy (2004) där man ritar upp vad som hänt 

sedan man föddes och fram till idag.  Oavsett vilken modell man föredrar att använda i det 

professionella samtalet är det studie- och yrkesvägledarens ansvar att se till att samtalet har en 

struktur så att klienten kan känna sig trygg och föra ett förtroligt samtal (Nelson- Jones, 

2005).  

2.9 Tidigare uppsatser om de båda yrkesrollerna  
När vi undersökte vårt forskningsområde insåg vi att det inte är så utforskat. Vi fann dock en 

mindre mängd tidigare författade uppsatser om yrkesrollerna i respektive yrke. I Gredenborgs 

(2009) studie ställs frågan ”Hur ser jobbcoacherna på sin yrkesroll?”. Genom symbolisk 
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interaktionism, funktionalism, professionsforskning, kvalitativa intervjuer och aktuell 

forskning beskrivs hur de jobbcoacher som intervjuats ser på sin yrkesroll. Det som 

framkommer av studien är att jobbcoachernas syn på yrkesrollen inte enbart kan tolkas utifrån 

funktionalism eller symbolisk interaktionism. Enligt Gredenborg (2009) beror detta på att 

jobbcoacherna upplever att deras yrkesroll formas utifrån förväntningar från 

arbetsförmedlingen och från klienterna. Studien visar att det är arbetsförmedlingen som 

påverkar arbetssättet och vilka klienter som coacherna träffar medan klienterna påverkar 

relationen samt vilka frågor som ställs. De intervjuade jobbcoacherna och deras intressenter 

förknippar yrket som jobbcoach med låg status och menar att en certifiering av yrket skulle 

upplevas som positivt. Detta skulle minska antalet oseriösa aktörer (Gredenborg, 2009).  

I en studie författad av Amelie Jöhnk (2013) ställs frågan ”Hur beskriver coacherna sin 

yrkesroll?”. Studien bygger på kvalitativa intervjuer och visar att de intervjuade coacherna 

tycker det är en självklarhet vad rollen innebär och de anser sig trygga i sin roll. Trots 

olikheter i utbildning och beskrivningar av innehåll verkar det inte finnas något ifrågasättande 

av yrkesrollen. En förklaring kan vara att coacherna har en individualiserad syn på rollen som 

coach och att de olikheter som uppstår beror på personliga olikheter snarare än på olikheter i 

rollen (Jöhnk, 2013.)  

En tredje uppsats handlar om uppdraget för studie- och yrkesvägledare och dennes yrkesroll 

(Bashi & Nikola 2011). Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer. Författarna kommer 

fram till att de intervjuade studie- och yrkesvägledarna ser ett samband mellan de 

kompetenser de lärt sig på utbildningen och de arbetsuppgifter som ingår i yrkesrollen. 

Samtidigt visar deras studie att de intervjuade ibland upplever yrkesrollen som diffus. Detta 

förklaras med att de förväntas kunna saker som inte ligger i studie- och yrkesvägledarens 

kompetens. Det kan innebära en viss otydlighet av vad som ska åstadkommas i yrkesrollen. 

Oklarheten om förväntningarna på studie- och yrkesvägledarens roll förklaras med att det ofta 

i landets kommuner saknas befattningsbeskrivningar och arbetsplaner för studie- och 

yrkesvägledarnas verksamhet (Bashi & Nikola, 2011).   
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3. Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska grunden i uppsatsen är sociologisk och vi utgår ifrån Erving Goffmans (2014) 

rollteori och Pierre Bourdieus (1995) teori om socialt handlande. Sociologin är läran eller 

vetenskapen om samhället, en akademisk disciplin som studerar mänskliga relationer som 

sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå (NE, 2015).  

Vi valde dessa två teorier som utgångspunkt då begreppet roll används inom sociologiska 

teorier för att förklara individers beteende.  

Det går också att koppla samman med identitetskonstruktion och att begreppet roll är en 

kombination av olika egenskaper. Rollen växer fram då utövaren agerar rollen och kan 

improvisera och leka med de roller som hen möter i olika sociala sammanhang (Lahtinen, 

Johansson, 2013, s.17). Enligt rollteorin styrs människans beteende i sociala sammanhang 

av en serie roller, vilka bestäms av individens uppfattningar (Goffman, 2014).  

3.1 Dramaturgiskt perspektiv enligt Erving Goffman 
Rollteorin som har ett dramaturgiskt sätt att förklara och förstå hur människor agerar är 

hämtad ifrån dramatikens värld. Enligt rollteorin ser människan på händelser som en 

teateruppsättning. Den förklarar händelser och situationer utifrån teatervärldens perspektiv 

där ett framträdande av en eller flera aktörer sker inför en publik. Teorins utgångspunkt är 

att individen tar på sig en roll oavsett var hen befinner sig i för situation. Det kan vara 

rollen som syskon, barn, förälder, vän, kollega och så vidare. Som yrkesarbetande är 

yrkesrollen en av de största rollerna. Goffman (2014) belyser vidare hur vi i det vardagliga 

livet intar roller och genomför framträdanden inför varandra och hur individen påverkas av 

den symboliska interaktionismen. Den kopplingen framgår tydligt då han visar hur 

individen strävar efter att finna mening i social interaktion. Goffman (2014) menar att 

individen i det moderna samhället har förmågan och måste reflektera över det egna 

handlandet, agerandet och de egna valen. Detta blir bedömt och tolkat i all social 

interaktion av andra med ett resultat som kan vara mer eller mindre önskvärt. Han menar 

att enskilda individer strävar efter att skaffa sig en uppfattning om motparten. Genom så 

kallad intrycksstyrning, försöker hen påverka hur det egna jaget uppfattas av andra för att 

undvika misstag eller för att dölja redan begångna fel. Social interaktion kan beskrivas 

som ett framträdande där den enskilda individen framför sin roll inom ramen för den 

aktuella situationen och den egna uppfattningen av jaget.  
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När individen, eller gruppen av individer, framträder använder hen/de sig av olika tekniker 

och metoder för att leva upp till de roller som de vid just det tillfället avser och förväntas 

att spela (Goffman, 2014).  

3.2 Ramen 
I det moderna västerländska samhället sker det sociala livet inom ramen av sociala 

inrättningar. “En social inrättning är varje plats som omges av bestämda gränser för 

varseblivning och där en speciell aktivitet regelbundet äger rum”. (Goffman, 2014, s. 

207). Inom en social inrättnings väggar finns ett team av aktörer som samarbetar för att 

framställa en given definition av en situation för publiken. De sociala inrättningarna 

framställs som relativt slutna system och analytiskt kan dessa betraktas ur fyra olika 

perspektiv:  

1. Teknisk aspekt - ett medvetet organiserat system av verksamheter för att nå mål 

som satts upp i förväg. 

2. Politisk aspekt - här ligger fokus på social kontroll, maktutövning och sanktioner 

mellan team-medlemmarna och för att genomdriva olika krav används fysiskt 

tvång som det yttersta maktutövandet. 

3. Strukturell aspekt - här tas hänsyn till de horisontella och vertikala 

statusuppdelningar som finns och de typer av sociala relationer som sammanfogar 

olika grupperingar med varandra. Till exempel konsten att framträda inför en 

publik som tillhör en annan statusgrupp genom att begränsa kommunikationen i 

form av tal, språk, kroppsspråk etcetera. 

4. Kulturell aspekt - här ligger fokus på de moraliska värden som påverkar 

verksamheten inom den sociala inrättningen. Det kan vara värden som 

modeföreteelser, trender, normer, regler, olika seder och smakfrågor. Oavsett 

engagemang måste team-medlemmen inom inrättningen följa dessa värden. 

(Goffman, 2014, s. 208-209). 

3.3 Frontstage och backstage 
Enligt Goffman (2014) består varje social inrättning av en så kallad frontstage och en 

backstage. I frontstage finner vi formella relationer där förväntningar och normer 

upprätthålls och visas upp för en publik. Publiken är medveten om att det de får se är en 

iscensättning där aktörerna spelar på förhand givna roller. Med hjälp av intrycksstyrning 
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upprätthåller de fasaden, normer, seder, regler och de förväntningar som finns på 

uppträdandet från publiken och dem själva. 

Backstage förbereds framförandet och hit har inte publiken tillträde. Här är det viktigt att 

samarbetet och relationerna mellan team-medlemmarna fungerar. Det krävs disciplinerade 

och lojala team-medlemmar för att lyckas med framställandet och genomförandet av en 

föreställning. Enligt Goffman (2014) krävs för iscensättande och genomförande av ett 

framträdande tillgång till olika utrustning i form av en fasad. Denna fasad består av 

personlig fasad, inramning och uppträdande.  

3.4 Dramaturgiska begrepp 
För att förklara rollteorin använder Goffman (2014) olika dramaturgiska begrepp. Han 

använder sig av termen framträdande för att referera till all den aktivitet en individ visar 

upp vid ett givet tillfälle inför en speciell grupp av observatörer i syfte att påverka och ha 

ett inflytande på dessa. Observatörer kan vara en publik eller medagerande. En roll är en i 

förväg bestämd handling eller ett mönster som visas upp vid ett framträdande eller annat 

tillfälle. Fasad betecknar den del av individens framträdande som regelmässigt fungerar på 

ett generellt och fastställt sätt för att förklara och definiera situationen för de personer som 

observerar själva framträdandet. Fasaden är den utrustning av standardtyp som på ett 

avsiktligt eller omedvetet sätt används av individen under framträdandet för att på ett 

expressivt sätt förmedla ett budskap. Goffman (2014) använder termen personlig fasad för 

att referera till andra detaljer i de sceniska inslagen i en expressiv utrustning. Med detta 

menar han personliga attribut som kläder, kön, ålder, hållning, talmönster, gester, 

ansiktsuttryck, raskarakteristika med mera. Uppträdande upplyser oss om den agerandes 

sociala status och om individens tillfälliga rituella tillstånd t.ex. om hen är engagerad i en 

formell social aktivitet, arbete eller informell rekreation.  

Goffman (2014) menar att inramningen har stor betydelse för framträdandet. Med 

inramningen menar han möbler, dekor och andra bakgrundsinslag som en del av rekvisitan 

för det som utspelas framför, inom eller på scenen. Inramningen är platsbunden så att hen 

som vill använda sig av en speciell inramning för sitt framträdande inte kan spela sin roll 

förrän denne har tagit sig till den för ändamålet lämpliga platsen och sedan avsluta sitt 

framträdande när hen lämnar platsen.  

Det finns inga bestämda grunder eller rutiner när det gäller en ny roll men det finns olika 

fasader kopplade till rollen. Utifrån de olika fasader som finns väljer individen den fasad 
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som hen tycker bäst om och på så sätt utvecklar rollen som till slut blir en rutin. Han 

menar att en ny roll inte är helt outforskad men att det inte är ovanligt att den skiljer sig åt 

mellan olika rollinnehavare mer än inom en redan etablerad roll (Goffman, 2014, s.28-35).  

3.5 Socialt handlande enligt Pierre Bourdieu 
Bourdieus teori innehåller fyra centrala begrepp då han förklarar individers sociala 

handlande. Det är kapital, habitus, fält och doxa.  

Kapital kan ses som ett relationsbegrepp, det måste erkännas som en tillgång av någon 

eller några och är kopplade till personer och individer. Bourdieu (1995) beskriver 

samhället som det sociala rummet där individer med olika positioner befinner sig och 

dessa positioner definierar han som olika former av kapital; kulturellt kapital, ekonomiskt 

kapital, socialt kapital och symboliskt kapital. Kulturellt kapital innefattar kultiverat 

språkbruk och förtrogenhet med den så kallade finkulturen eller ”god smak” 

(i t.ex. det franska samhället där Bourdieu var verksam, var det fina språket, kulturen och 

musik högt skattad). Med ekonomiskt kapital avses materiella tillgångar och kännedom 

om ekonomins spelregler samt socialt kapital som avser släktband, vänskapsförbindelse, 

kontakter med gamla skolkamrater etcetera. En tillgång vilken som helst fungerar som 

symboliskt kapital i de sammanhang där den tillskrivs ett värde (att ha studerat på KTH 

eller Chalmers kan ha ett stort symboliskt värde i vissa sammanhang/kretsar, i vissa 

samhällen och kulturer är hedern den viktigaste formen av symboliskt kapital). Bourdieu 

menar att det är det ekonomiska respektive det kulturella kapitalet som är mest verksamt i 

de utvecklade samhällena (Bourdieu, 1995). 

Enligt Bourdieu (1995) är habitus ett system av dispositioner som avgör hur vi kommer att 

handla i olika situationer. Systemet är ett resultat av sociala erfarenheter, kollektiva 

minnen och sätt att röra sig och tänka på som ristas in i människors kroppar och sinnen. En 

individ har ett visst kapital som påverkar dennes sociala position, tillvaro och 

yrkesmässiga karriär. På så sätt kan habitus och kapital definiera olika yrkesroller och hur 

de samarbetar. 

 

Fält är ett socialt rum där människorna lever och verkar och enligt Bourdieu (1995) är 

detta en värld som är strukturerad innan vi kommer in. Varje fält har på så sätt sin egen 

struktur och logik och inom varje fält finns en doxa. En Doxa är en slags ”regel” som är så 

självklar och så närvarande att den blir osynlig och tas för givet. Doxiska tankemönster 
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finns i alla samhällen och de upplevs inte som godtyckliga för de är djupt inlärda enligt 

Bourdieu (1995). För att ett fält ska fungera behövs det insatser i form av människor som 

är beredda att spela spelet.   

3.6 Likheter mellan teorierna 
Det vi konstaterar är ett det finns likheter i Goffmans och Bourdieus teorier.  De beskriver 

samma sak men benämner det på olika sätt. Till exempel det Goffman (2014) kallar en social 

inrättning kallar Bourdieu fält. Inom den sociala inrättningen och fältet finns det givna regler 

och mönster som måste följas. Här förväntas det ett visst uppträdande och beteende bland 

spelarna på fältet eller i den sociala inrättningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



18 
 

4. Tidigare forskning 
Forskning kring coaching, coacher och hur deras yrkesroll ser ut är i sin linda och den som 

finns har i viss mån kritiserats för bristfälliga vetenskapliga metoder (Langström, C. i 

Lovén, 2015, s.208). 

Enligt Gjerde riskerar coaching att bli en förbigående trend om den inte står på en stark 

teoretisk grund och om empirisk forskning saknas. Hon skriver ”I mycket av 

coachinglitteraturen får man en känsla av en ”svart ruta”. Vi vet att coaching kan 

fungera, men ofta vet vi inte varför det fungerar eller hur det skulle kunna fungera ännu 

bättre”(Gjerde, 2012, s.46). Hon lyfter också att det är flera som efterlyser forskning om 

coaching inom den akademiska världen.   
 

Forskning om svensk studie- och yrkesvägledning när det gäller uppdraget och yrkesrollen 

är relativt begränsad och forskning av större omfattning har inte förkommit förrän 

försöksverksamheten med en ny organisation för studie- och yrkesorientering i grund- och 

gymnasieskolan sattes igång under 1970-talet (Nilsson, 2005, s.2). Enligt Nilsson (2005) 

är inte studie- och yrkesvägledning någon egen disciplin vid svenska högskolor och 

universitet utan den forskning som har bedrivits och som bedrivs sker inom 

ämnesområden som till exempel pedagogik, sociologi och psykologi. 

Det finns olika forskning kring vägledning. Bland annat är det forskare som har analyserat 

samtalsprocessen, vad som avgör yrkesval och bakomliggande faktorer som etnicitet, kön 

och social bakgrund. Nilsson (2005) nämner Peavy (1981, 1998), Amundson (1998) och 

Egan (2002) vilka har forskat på internationell nivå inom ovan nämnda områden (Nilsson, 

2005, s.2-7). Eftersom vårt arbete inte syftar till att behandla dessa frågor så går vi inte 

närmare in på denna forskning.  

4.1 Coach 
Coachingens utveckling i organisationer och näringsliv kan delas in i fem faser enligt 

Stelter (2003). I den första fasen, på 1970-talet, sker en överföring ifrån idrotten till 

managementvärlden. Här uppfattades coachingen som utvecklingsorienterad då ord som 

tävlan, motivation och topprestation tilltalade företagsledare. Under mitten av 1980-talet 

inföll den andra fasen som en del av satsningen på personalvårdande och 

utvecklingsfrämjande åtgärder. Sen introducerades mentorsverksamheten mellan ledare 

och medarbetare. Det ökande intresset för psykologi och psykoterapi från mitten av 1980-
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talet ledde till den tredje fasen. Då ökade produktivitetskraven och ledarna blev mer 

ansvariga för företagets framgång. Coachingen utvecklades som en rådgivningstjänst från 

en organisationsextern konsult eller coach, som skulle fungera som en psykologisk 

rådgivare. Under den fjärde fasen, inledningen av 1990-talet, blev coaching ett fenomen 

som slog igenom överallt. Personalchefer försökte utveckla interna rådgivnings- och 

konsulttjänster som fokuserade på det yrkesmässiga och mindre på psykologi och 

organisationsutveckling. Den femte fasen etablerades i mitten av 1990-talet. Helt plötsligt 

kommer alla möjliga former av instruktion, undervisning, föredrag, träning, personalkurser 

och samtal att betecknas som coaching. Coaching blev ett slags kodord för olika aktiviteter 

som på något sätt har en psykologisk inriktning (Stelter, 2003, s.22-23). Någon enhetlig 

definiton av begreppet coaching eller någon yrkesmässig standard finns ännu inte. 

(Langström i Lovén, 2015, s. 203). 

 

Wikberg (2010) beskriver i sin rapport att det finns en mängd olika definitioner på ordet 

coach.  Rapporten är en kvalitativ studie som bygger på semistrukturerade intervjuer, 

gjorda 2009, med coacher och personer som både utbildar och certifierar coacher. Studiens 

fokus är att ta fram vad en coach är, vad en coach gör och samtidigt försöka hitta kärnan 

bakom rollen (Wikberg, 2010, s.5-7). I Wikbergs (2010) rapport går det att läsa att det 

finns en stor variation på marknaden för coacher när det gäller utbildningstiden. Det finns 

inga krav på att ha någon särskild utbildning som coach även om certifiering anses vara en 

kvalitetssäkring (Wikberg, 2010). Coachingssektorn har genom olika utbildningar och 

olika certifieringar försökt att skapa sig en legitimitet. De certifieringar som finns är 

framtagna och utfärdas av branschen själv men det finns inte någon oberoende aktör eller 

myndighet som reglerar coachingen eller garanterar kvaliteten på ett opartiskt sätt 

(Langström i Lovén, 2015, s. 203). 

 

Coaching skiljer sig ifrån psykologi, terapi och andra ledarskapsstilar eftersom coachen 

ställer frågor så att klienten själv hittar sina lösningar. En coach ska inte ge råd och tips till 

en klient (Wikberg, 2010). I rapporten sammanfattar Wikberg (2010) intervjuernas svar på 

vad en coach är och om coaching är ett yrke eller inte så här: 

”Att coacha är ett yrke synes informanterna vara överens om. Däremot anses coach inte vara 

ett yrke, utan ett yrke som tillåter många genrer. Det som tycks utgöra struktur för vad som är 

tillåtet att improvisera kring är en metodik som utgår från att ställa öppna frågor till den 
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coachande parten. Den instruerande idrottscoachen betraktas därför som ett annat coachyrke 

än de coacher som använder denna metodik” (Wikberg, 2010, s. 17).  

4.2 Studie- och yrkesvägledare 
Den forskning som bäst beskriver hur studie- och yrkesvägledarens yrkesroll ser ut och hur 

den har förändrats i ett historiskt perspektiv är Göran Nilssons (2005) licentiatavhandling i 

pedagogiskt arbete ”Vägledning i vems intresse – Skolans studie- och yrkesvägledning i 

ett historiskt och styrningsperspektiv”.  

I början av 1900-talet var det personal på arbetsförmedlingen som hade hand om 

yrkesorientering och arbetsplaceringar av ungdomar. Senare blev det lärare och kuratorer 

på skolorna som fick dessa uppgifter. Under 1950-talet så uppstod en organiserad 

syoverksamhet i den svenska skolan i och med införandet av försöksverksamheten av 

enhetsskolan. Samtidigt inrättandes yrkesvalslärare som en syospecialist i skolan. 

(Nilsson, 2005, s.18-28). 

En stor brytpunkt för studie- och yrkesvägledningen skedde i början av 1970-talet som 

gällde både omfattningen av verksamheten och ideologin som går att finna i 

måldokumenten från denna tid. Ideologiskt sett var det elevens behov och önskemål som 

skulle vara utgångspunkten för skolans studie- och yrkesvägledning. Här betonades också 

den kompensatoriska tanken liksom jämlikhets- och jämställdhetsaspekterna. Syon skulle 

kompensera för hinder och val som begränsades av kön, sociala och geografiska faktorer 

samt också utgöra en motvikt mot inflytanden från hemmiljö, kamrater och massmedia 

(Nilsson, 2005, s.46-55). 
 

1971 fick grundskolan och gymnasieskolan, genom ett riksdagsbeslut, en gemensam 

syoorganisation vilket ledde till att en studie- och yrkesvägledarutbildning startade 1972. 

Denna utbildning var ettårig men förutsatte akademiska studier motsvarande 80 poäng 

eller minst fem års yrkeslivserfarenhet. 1977 ersattes den av en treårig studie- och 

yrkesorienteringslinje (120 poäng). Tidigare hade syo-verksamheten varit en 

försöksverksamhet men 1984 permanentades den och nu betonades det att studie- och 

yrkesorientering var en process och inte något som skulle göras vid enstaka tillfällen. Man 

betonade också att skolan hade en samhälls- och arbetslivsförberedande roll och att det 

skulle råda en jämställdhet mellan könen. Det enskilda vägledningssamtalets betydelse 

blev därför viktigare än tidigare. I Lgr 80 ges detaljerade anvisningar och råd hur syo-
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verksamheten skulle bedrivas. I och med kommunaliseringen av skolan årsskiftet 1990-

1991 övergick syokonsulenttjänsterna från att vara statliga till kommunalt reglerade 

tjänster. I 1994 års läroplaner omnämndes knappt studie- och yrkesvägledaren roll 

(Nilsson 2005, s.56-80). 

Han skriver i sin rapport att det i slutet av 1990-talet skedde en successiv övergång från 

yrkesbenämningen syokonsulent till studie- och yrkesvägledare. Då startades också en 

treårig utbildning till studie- och yrkesvägledare i Malmö, Stockholm och Umeå. 

Utbildningen innebar en förstärkning av de vägledningsmetodiska avsnitten och ett krav på 

ett examensarbete på 10 poäng ställdes. Fokus lades också på internationella och 

informationsteknologiska aspekter. Utbildningen är fortfarande treårig men omfattar 180 

högskolepoäng istället för 120 poäng. Man har ändrat definitionen på högskolepoängen för 

att den ska anpassas till den europeiska standarden. 
 

Trots att det finns en akademisk yrkesutbildning till studie- och yrkesvägledare krävs det 

inte att man har utbildningen för att få jobba som det. I skollagen 2 kap. 30§ står det: 
 

”För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska den sökande 

ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet. Den som inte uppfyller kravet enligt första 

stycket får anställas för studie- och yrkesvägledning för högst ett år i sänder”. 
  
Dresch (1996) är en forskare som har studerat skolledares och studie- och yrkesvägledares 

syn på studie- och yrkesvägledarens yrkesroll, arbetsuppgifter och utbildningens relevans 

för nuvarande och framtida arbetsuppgifter (Nilsson 2005, s.5). Han drar slutsatsen att 

studie- och yrkesvägledare känner sig positiva till sitt arbete men att deras kompetens inte 

alltid tas till vara så som den skulle kunna göra. Vidare framkommer att studie- och 

yrkesvägledarna upplever att de har en diffus yrkesroll vilket gör att det upplever olika 

förväntningar (Dresch, 1996, i Grimestad-Sundmark & Wretman, 2011).  

 Endast få studier som fokuserar på studie- och yrkesvägledning har gjorts efter 

decentraliseringen av skolan och efter införandet av 1994 års läroplaner (Nilsson, 2005, 

s.89).  
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5. Metod 
I nedanstående kapitel redogör vi för hur vi gått tillväga i vårt arbete med denna uppsats. Vi 

kommer också närmare in på hur vi valt ut intervjupersoner, planering och genomförandet av 

intervjuerna och bearbetningen av det insamlade materialet.  

5.1 Förförståelse och kunskapssyn 
Eftersom vår studie syftar till att få kunskap om hur individer verksamma som studie- och 

yrkesvägledare och coach uppfattar sin yrkesroll valde vi att lägga upp en kvalitativ 

forskningsintervju. Syftet med den är att förstå upplevelser ur den intervjuades perspektiv 

(Kvale, & Brinkmann, 2009 s.39-62).  
 

Eftersom vi båda under många år arbetat i skolan i olika roller som exempelvis biträdande 

rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare har vi mött många människor som då och då 

tappat sugen. Det har varit både unga och vuxna som haft planer och sen inte lyckats motivera 

sig själva ända in i mål. Rätt ofta har vi i våra roller i skolan då arbetat med att stötta och 

hjälpa dessa individer så att de återfått motivationen. Vi definierar det som coaching! Genom 

att i förväg diskutera vår förförståelse hade vi i intervjuerna tydlig referenspunkt att utgå ifrån 

vid intervjuerna. (Esaiasson m.fl., 2012 s.251-277) 

 

För att inte fastna i vår egen övertygelse om hur begreppen ska tolkas tog vi fram ett antal 

frågeområden som vi lade upp i en intervjuguide (se bilaga 1).  

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer där vi försökte förstå teman ur 

intervjupersonens perspektiv. Under en intervju producerar intervjuare och intervjuperson 

kunskap i sin relation till varandra. (Kvale, & Brinkmann, 2009).  

Genom att vi i förväg lade upp teman med underrubriker har vi fått igång dialogen och på så 

sätt är intervjun strukturerad. Genom att hålla frågorna mer öppna ökade intervjupersonernas 

möjlighet att ge uttryck för sina tankar och inte i så stor grad låsas av vår förförståelse. 

(Aspers, 2011)  

5.2 Urvalet av intervjupersoner 
Vårt empiriska material bygger på intervjuer av åtta personer i vårt närområde, verksamma 

som coacher och studie- och yrkesvägledare. Fyra personer från vartdera yrke. Vi delade upp 

intervjupersonerna mellan oss så vi båda fick två coacher och två studie- och yrkesvägledare 
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var. Eftersom vi är två olika personer och skulle genomföra lika många intervjuer diskuterade 

vi frågeställningarna en del för att så långt som möjligt ha samma grunduppfattning med oss 

när vi träffade våra intervjupersoner. Trots det är vi medvetna om att vi kan tolka svaren i 

intervjuerna och föra dialogen på helt olika sätt då vi är olika personer. Viktigt att ha med oss 

är också att en forskningsintervju är ett samtal där intervjuaren äger ämnet och dominerar 

samtalet. Vidare är det intervjuaren som har monopol på att tolka intervjupersonens uttalande 

och det finns alltid en risk att intervjupersonen berättar det som intervjuaren vill höra. (Kvale, 

& Brinkmann, 2009). 

 

Inför vår undersökning valde vi ut fyra coacher och fyra studie- och yrkesvägledare som vi 

kände till och som vi visste var verksamma inom det område vi intresserade oss för. 

Denscombe (2013) skriver att man gör ett subjektivt urval när individer handplockats till 

undersökningen. Fördelen med det subjektiva urvalet är att det redan i förväg går att förutse 

att intervjupersonerna har tillräcklig information att delge. Han skriver vidare ”Mot bakgrund 

av det jag redan vet om undersökningstemat och de människor eller företeelser som jag 

studerar, vem eller vad kommer sannolikt ge den bästa informationen” (Denscombe 2013 

s.37).  

 

5.3 Genomförande 
De personer som vi valde kontaktades via mejl där vi presenterade vad för typ av 

undersökning vi ville göra. Därefter ringde vi upp respektive person och refererade till det 

mejl vi tidigare hade skickat. Det var lätt att engagera intervjupersoner och det var endast en 

person, en som jobbar som coach, som avböjde att vara med.  Tider bokades upp och vi 

informerade att intervjun skulle ta omkring 45 minuter. Vi erbjöd att vi personligen skulle 

besöka intervjupersonens arbetsplats utom i ett fall där intervjun skulle genomföras via 

telefon. Alla intervjupersoner har också informerats om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan i vår undersökning.  

5.4 Intervjuerna 
Under cirka en vecka träffade vi våra intervjupersoner genom personligt besök utom i ett fall 

där intervjun genomfördes via telefon. Vi informerade återigen intervjupersonerna om att 

deras medverkan var frivillig. Vi garanterade vidare att de alla ska vara anonyma i 

undersökningen och att de intervjuade coacherna kommer kallas för Cecilia, Carina, Carl och 
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Carolina. De intervjuade studie- och yrkesvägledarna kallas för Sonja, Sven, Susanne och 

Sara. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades därefter. Alla intervjuade studie- och 

yrkesvägledare har gått studie- och yrkesvägledarutbildningen vid ett universitet. Coacherna 

har olika utbildningsbakgrund. Någon har en beteendevetenskaplig utbildning och de flesta 

har gått olika kurser inriktade på det professionella samtalet. Flera av dem har gått 

internutbildningar inom företaget. Intervjuerna genomfördes som en form av samtalsintervju 

där vi använde vårt underlag. Intervjuer som genomförs som ett samtal handlar om att 

synliggöra hur ett fenomen gestaltar sig eller uppfattas. (Esaiasson m.fl., 2012 s.251-277). 

5.5 Bearbetning av resultatdata 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dessa med fokus på att återge den 

intervjuades svar exakt. Därefter har vi gemensamt gått igenom all data och bearbetat denna. 

Inför intervjuerna hade vi inte bestämt hur vi skulle bearbeta materialet. Därför har vi sökt 

olika metoder som kan föra mening till det vi söker, yrkesutövarnas uppfattning om den egna 

yrkesrollen (Bimrose & Brown i Lovén, 2015 s.52). Den metod som stod närmast till hands 

var en slags ad hoc- teknik för intervjuanalys (Kvale & Brinkman, 2009, s.252). För att tränga 

in i vårt insamlade och transkriberade material valde vi därför att läsa igenom det och söka 

efter mönster. Genom att dela upp coacherna och studie- och yrkesvägledarnas svar i två olika 

delar har vi kunnat jämföra de båda yrkesrollernas svar. Vi sökte främst efter definitioner av 

begrepp och uppfattningar om yrkesroll, yrkesmiljö, egna attityder, min uppfattning om 

andras uppfattning, min kompetens, begrepp och vad de betyder för att ha som grund att 

förstå hur yrkesutövarna uppfattar sina yrkesroller. Därefter har vi ställt coachernas 

uppfattning mot studie- och yrkesvägledarnas.  Utöver det har vi också försökt tolka 

andemeningen i vad som uttryckts i intervjuerna och utifrån det har vi dragit en del slutsatser 

med stöd i vår teoretiska utgångspunkt.  

5.6 Faktasökning 
Med grund i vår utbildning till studie- och yrkesvägledare har vi blivit säkra på vad en studie- 

och yrkesvägledare ska ha för slags arbetsuppgifter. Vår undersökning inleddes därför med att 

vi studerade litteratur som presenterar olika metoder för studie- och yrkesvägledning och lade 

till en del litteratur som beskriver arbetet inom coaching.  För att hitta relevant litteratur 

gjorde vi en mängd sökningar, bland annat i det digitala vetenskapliga arkivet, DIVA (2015). 

Det är en gemensam söktjänst för svenska lärosäten där forskningspublikationer och 
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studentuppsatser publiceras. Vi har använt oss av tidigare kandidatuppsatser för att om möjligt 

där hitta förklaringar och beskrivningar till hur de båda yrkesgrupperna uppfattar sin yrkesroll 

och varför efterfrågan i så stor grad skiljer sig åt. Genom att ta del av ett urval av tidigare 

studiers referenslistor hittade vi annan litteratur som tillförde vår studie ytterligare perspektiv. 

Vi har också tagit del av information på några intresseorganisationer som bevakar de båda 

yrkesrollernas intressen. 

Peavy (2004), Egan (2014) är tongivande i de modeller som används inom vägledningen och 

coachingen i Sverige. Vi har gjort sökningar på begrepp som har med vägledning och 

coaching att göra på internet. Utifrån våra sökträffar har vi gjort urval av dokument som vi 

bedömt tillföra någon aspekt till vår undersökning. Exempelvis har vi tittat särskilt på SCBs 

klassificering av yrken där coacher och studie- och yrkesvägledare placeras i olika 

huvudområden – coacher inom ekonomi och studie- och yrkesvägledare inom pedagogik 

(SCB b, 2015). Denna statistik och klassificering har vi tagit del av i syfte att förstå hur 

yrkesrollerna skiljer sig åt. Arbetsförmedlingen är en viktig källa vad gäller yrkesinformation. 

Dessutom är det Arbetsförmedlingens Platsbank vi har använt när vi tittat på efterfrågan på 

coacher och studie- och yrkesvägledare. Det har vid varje sökning varit en väldigt stor 

skillnad på efterfrågan av de två olika yrkesgrupperna.  

5.7 Validitet och reliabilitet 
Vårt syfte med undersökningen var att få veta hur coacher respektive studie- och 

yrkesvägledare ser på sin yrkesroll. Det var därför vi valde att genomföra kvalitativa 

forskningsintervjuer i kombination med litteraturstudier. Här vill vi visa att vår validitet är 

god och att vi har använt oss av rätt metod. (Denscombe, 2009). Vi har utgått från samma 

frågeställningar vid alla intervjuer. Eftersom vi delade upp intervjuerna mellan oss så har vi 

dessutom noggrant bearbetat frågeställningarna inför intervjuerna. Därför har vi båda haft 

samma grund och tolkning av frågorna. För att säkra att vi får med oss svaren från våra 

respondenter har vi spelat in alla intervjuer och i efterhand har vi transkriberat dem. Genom 

att vi spelat in intervjuerna har vi minskat risken för att dra slutsatser i ett för tidigt skede 

(Kvale & Brinkman, 2009).  Sammanfattningsvis tycker vi att vi lyckats få en god 

tillförlitlighet då vi kan se att våra respondenter i många fall gett liknande svar på frågorna.  

För att tillförlitligheten ska vara hög i en undersökning menar Trost (2010) att den ska vara 

upprepningsbar men om man tar hänsyn till att man lever i en föränderlig värd kan man 
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förvänta sig skilda resultat vid skilda tidpunkter. Vi har intervjuat personer i olika yrkesroller, 

som är anställda vid olika organisationer vilket också kan medföra olika uppfattningar. 

Det enda sättet att få reda på yrkesutövarnas egna rolltolkningar är att intervjua dem. 

Genom att tematisera intervjuunderlaget kunde vi också belysa respondenternas upplevelse ur 

olika perspektiv.  Vi tycker också att vi ger en bild av den aktuella uppfattningen om den egna 

yrkesrollen hos våra respondenter (Kvale & Brinkman, 2009 s.44).  

5.8 Etiska ställningstaganden 
Kvale & Brinkman (2009) menar att intervjupersonen påverkas av den mänskliga 

interaktionen i intervjusituationen och den kunskap som kommer fram genom en 

intervjuundersökning påverkar vår förståelse av människans villkor. Det går inte att undvika 

att intervjuforskning genomsyras av moraliska och etiska frågor. Enligt Kvale & Brinkman 

(2009) uppstår etiska problem vid intervjuer på grund av den ojämna maktrelation som råder 

mellan intervjuare och intervjuperson. Intervjuaren och forskaren är vanligtvis den mäktigare. 

I ett försök att minimera den etiska osäkerheten som finns inom intervjuforskning har vi följt 

de etiska riktlinjer som Kvale & Brinkman (2009) skriver om. Dessa är informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. (Kvale & Brinkman, 2009, s.77-96). 

Informerat samtycke innebär att vi har informerat intervjupersonerna om syftet med 

undersökningen och hur den är upplagd. Vi har även informerat undersökningspersonerna om 

att de deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur utan att det medför negativa följder för dem. 

Vidare har vi informerat om konfidentialitet, det vill säga att hålla intervjupersonerna 

anonyma och att det inte i efterhand går att spåra uttalanden till någon enskild individ. Våra 

intervjupersoner är informerade om att inspelningarna kommer att raderas efter framlagd och 

godkänd rapport.  

 

Det måste göras en bedömning av konsekvenserna av en kvalitativ studie med hänsyn till den 

skada som deltagarna kan lida och efter de vetenskapliga fördelar deltagandet i studien 

innebär. ”Den etiska principen att man ska ”göra gott” (beneficence) innebär att risken för 

att undersökningspersonen lider skada ska vara så liten som möjligt” (Kvale & Brinkman, 

2009, sid.89). Vår bedömning är att intervjupersonerna inte kommer att lida någon skada på 

grund av deltagandet i denna studie samtidigt som vår förhoppning är att studien ska ge svar 

på våra forskningsfrågor och väcka en nyfikenhet kring yrkesrollerna coach och studie- och 

yrkesvägledare.  
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Vi är medvetna om forskarens roll som person och att den är avgörande för den vetenskapliga 

kunskapens kvalitet. Forskarens integritet påverkar resultatet och de etiska regler som ställs på 

forskaren är att hen ska uppnå hög vetenskaplig kvalitet på det resultat som publiceras. Det 

innebär att den publicerade kunskapen ska vara så nära de intervjuades uppfattning som 

möjligt och representativ för det område som ingår i forskningen (Kvale & Brinkman, 2009, 

s.90-93).  

Vi är också medvetna om nyttjandekravet, enligt vetenskapsrådets etiska regler, och vi har 

informerat deltagarna i studien om detta. ”Det innebär att uppgifter om enskilda, insamlade 

för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syfte” (Vetenskapsrådet, u.å.). Vi kommer således inte att använda intervjuerna 

i något annat syfte än det vi informerat dem om.  
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6. Resultat och analys 
Under denna rubrik redovisar vi undersökningens resultat som bygger på de svar som de 

intervjuade coacherna och studie- och yrkesvägledarna har gett. Vi har i redovisning kallat de 

intervjuade med personnamn. Coachernas namn börjar på C och studie- och yrkesvägledarnas 

namn börjar på S för att läsaren ska kunna följa vems svar vi refererar till. Det insamlade 

materialet, som totalt består av åtta djupintervjuer, tolkas utifrån Goffman och Bourdieus 

teoretiska perspektiv. De litteraturstudier vi gjort ligger också till grund för våra analyser. 

För att förklara rollteorin använder Goffman (2014) olika dramaturgiska begrepp och enligt 

den tolkningen är det inte endast aktörerna som står i fokus utan hänsyn måste också tas till 

inramningen och fasaden. Dessa två begrepp är förklarade i uppsatsens avsnitt ”Teoretisk 

utgångspunkt”. Då vi inte varit med på några samtal på grund av sekretess och integritetsskäl 

går det inte att göra något uttalande om fasaden. Fasaden är viktig i framträdandet och det är 

under framträdandet som budskapet förmedlas på ett expressivt sätt. Det är här man når ut till 

sin publik, vilket i detta fall är klienten. Vi har istället iakttagit och ställt frågor om 

inramningen under tiden vi gjorde intervjuerna. 

6.1 Inramningen 
Under intervjuerna tog vi del av den scen/arena där coacher och studie- och yrkesvägledare 

träffar sina klienter. Goffman (2014) menar att inramningen har stor betydelse för 

framträdandet och med detta menar han möbler, dekor och andra bakgrundsinslag. 

Inramningen är platsbunden och i vår undersökning hade sju av de åtta intervjuade en inredd 

samtalshörna där de genomförde sina samtal. Hörnan var oftast en avdelning i rummet där ett 

lägre bord och några stolar var framställda.  Vid våra intervjuer lade vi märke till att 

”samtalshörnan” var organiserad så att klient och coach/studie- och yrkesvägledare alltid sitter 

lite snett emot varandra med det låga bordet emellan sig. På flera av dessa små bord fanns ett 

stearinljus alternativt en liten lampa. Vid intervjun tändes inte lysrören i taken utan ljuset i 

rummet var dämpat. Vi tolkar det som en medveten handling i yrkesrollsinnehavarnas sätt att 

utföra/spela sin roll. Genom att de flesta av våra intervjuade hade en samtalshörna drar vi 

slutsatsen att miljön för samtalen är prioriterade i yrkesrollerna hos bägge grupperna. 

(Thomsen, Boelskifte-Skovhus och Buhl i Lovén, 2015 s.155).  
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Alla de intervjuade coacherna beskrev också vikten av att vara flexibla eftersom det i deras 

roll ofta måste genomföra samtal i andra miljöer. Carolina beskriver sin arbetsmiljö på 

följande sätt; 

”Det är ingen normal arbetsmiljö utan vi är ett företag som jobbar, som är väldigt mobila, 
väldigt flexibla. Är det så att ett varsel går och företaget vill att vi ska vara där då är vi ute på 
arbetsplatserna i deras miljö med de rum de hänvisar oss till.” 

6.2 Relationen i samtalet 
När samtal sker, sker det mellan coachen eller studie- och yrkesvägledaren och klienten och 

när de sätter sig i samtalshörnan vet de vad som förväntas av dem och vad de ska göra.  

I samtalet med en klient förväntar sig båda parter ett visst uppträdande och beteende. För att 

ett samtal ska fungera och för att man ska komma till ett resultat så krävs ett samspel mellan 

de inblandade (Goffman 2014). 

 
”Det är i samtalet man bygger relationer, att prata med klienter. Att lyssna, sammanfatta och 
stämma av.” (Carl).  
 
”Att lyssna, att bara lyssna med båda öronen och skapa en bra relation” (Carolina). 
 
”Hjälpa individer att hitta sin egen kraft, styrka. Det är ju en del av 
vägledningssamtalet”(Sonja). 
 

Det råder en enighet bland de intervjuade coacherna och studie- och yrkesvägledarna att 

samtalet är viktigt och en central del i deras yrkesroll.  

”Jag är väldigt noga att i det första samtalet förklara skillnaden, att det inte är terapi och att 
vi inte är några terapeuter utan vi går inte på den känslonivån”. Det är viktigt att vara öppen 
och lyssna, vi är alla snabba att döma men vi måste vara medvetna om det och skapa 
förtroende i samtalet” (Carina). 

 
Det är här den personliga relationen och förtroendet skapas. I samtalet ska man coacha, 

vägleda, motivera och det ska inge ett hopp och en trygghet. Hägg & Kuoppa (2007) menar 

att det ställs krav på professionalitet bland yrkesutövare inom skolan och andra inom den 

offentliga och privata tjänstesektorn i mötet med dem som ska vägledas, informeras och 

samtalas med. 
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6.3 Det professionella samtalet 
”I samtalen gör man tillsammans en plan för någons liv och yrkesliv och hur det ska se ut i 
ett ganska långt perspektiv. Att hålla någon i handen som själv visar vägen. Att stötta någon 
så att man ser sin egen väg” (Susanne). 
 

”Det som är så spännande i det här jobbet är ju att man aldrig vet vem som står i dörren” 

(Sonja). 

 
Det gäller för coachen eller studie- och yrkesvägledaren att kunna samtala med sin klient 

oavsett vilken statusgrupp hen kommer ifrån genom att anpassa kommunikationen i form av 

tal, språk, kroppsspråk etcetera. Detta kallar Goffman (2014) en strukturell aspekt som 

handlar om konsten att framträda inför en publik som tillhör en annan statusgrupp. Även 

Bourdieu (1995) nämner statusförhållandet som ett socialt kapital.  
 
I samtalen med klienterna använder både coacherna och studie- och yrkesvägledarna metoder 

och modeller för att nå fram till en plan och ett mål. Samtalsmodellerna ser lite olika ut 

beroende på vilken utbildning och yrkeserfarenhet de intervjuade har. Samtalsmodellerna 

används som ett slags organiserat system för att nå målen som sätts upp vid ett samtal.  Enligt 

Goffman (2014) finns det olika aspekter inom de sociala inrättningarna. En av dem är den 

tekniska aspekten som här kan likställas med de samtalsmodeller och metoder som används 

av coachen och studie- och yrkesvägledaren i samtal med klienten.  

 

”Släktskapet mellan vägledning och coaching är så nära att de i en familjemetafor skulle 

kunna betraktas som syskon” (Langström i Lovén, 2015 s.205). 

6.4 Frontstage och Backstage 
Sara och Carolina svarade så här på frågan ”Vilka förväntningar finns på dig från dina 

kollegor?”  

 
”Att vi ska ställa upp på varandra. Vi ska jobba på samma sätt allihop och det ska bli lika för 
alla klienter oavsett vilken vägledare de träffar” (Sara). 
 
”Att man ska vara en bra kollega, en bra arbetskamrat. Ett bollplank” (Carolina) 
 

Viktigt för de intervjuade är att deras yrkesroller fungerar både gentemot klienterna och 

varandra. Goffman (2014) skiljer på frontstage och backstage där olika roller utspelar sig. 
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Frontstage är samtalsrummet när klienten är där och den roll som utspelar sig där är så 

samtalsledaren vill förmedla sin roll till andra. Den roll som utspelar sig backstage är 

handlingar som rollen innebär och iakttas inte av klienten. Här förbereds framförandet och hit 

har inte publiken tillträde. Backstage är det viktigt att samarbete och relationerna mellan 

arbetskamraterna fungerar.  

 

6.5 Lika men ändå olika 
Av de fyra intervjuade coacherna är tre anställda i någon form av vinstdrivande verksamhet. 

Coachrollen, eller uppdraget ser därför olika ut eftersom det är arbetsgivaren som beskriver 

vilket arbete som ska utföras i rollen. Studie- och yrkesvägledarna är främst anställda inom 

olika utbildningsorganisationer (Arbetsförmedlingen, d 2015). 

I de båda yrkesrollerna finns uppgifter som tar olika mycket tid i anspråk. Både coacher och 

studie- och yrkesvägledare ger uttryck för att det är samtalet som är det centrala i arbetet. 

Därutöver ingår också andra uppgifter såsom olika typer av administration och 

kvalitetsarbete. En del av utövarna uppskattar det men inte alla. 

”Man tittar på sin personlighet och lyfter och stärker individer, sen så gör vi alltid 
utvärderingar efteråt och alla klienter kryssar alltid i att de fått en ökad självinsikt och stärkts 
på något sätt.” (Carina) 

“Administration, även om den är enkel drar jag mig för att göra det även om jobbet som 
sådant inte tar mer än en halv minut”(Sven).  

6.6 Coachens yrkesroll 
De coacher vi har intervjuat ger skilda svar på vad de anser att coaching är och vad deras 

yrkesroll innebär, de lyfter olika saker. Carina tycker det är viktigt att först skapa ett 

förtroende med den man möter och att skapa en förtroendegivande relation för att sedan 

kunna jobba vidare med klienten.  

 
”Att kunna ställa frågor på ett sådant sätt att de tänker på ett nytt sätt, eller som man säger 
öppna perspektiven eller vidga perspektiven. Det som jag tycker är så givande är när man 
skapar en trygghet och ett förtroende hos den man möter”.  
 

Carolina tycker att coaching är att vägleda, att skapa motivation, att inge hopp och trygghet. 

Att få individens förtroende och att följa individen längs hela vägen och vara ett stöd.  

”Att vägleda en människa och följa med på hens resa”. 
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Carl menar att det viktigaste är att få ut människor i praktik.  

”Det är coachens jobb att ta vid när individen har träffat en studie- och yrkesvägledare efter 
ett vägledningssamtal och därefter fokusera på att hitta ett jobb eller en praktikplats”. 

De svar coacherna ger på om de har en tydlig yrkesroll är att den är klar för dem. De har alla 

ett uppdrag, ett mål som de måste nå och de vet vad de ska göra. Carolina svarar:  

”Jag har ett mål att jag egentligen ska få den här individen att få ett jobb. Jag tycker att den 
är rätt så klar”.    

”För mig är det att få människor att se sin potential eller få dem att fatta ett beslut och 
samtidigt se möjligheter” (Cecilia) 
 
De intervjuade coacherna lyfter särskilt vikten av att ha en positiv människosyn. Vidare 

beskriver de hur mycket de får tillbaka i mötet med andra människor och hur viktigt det är att 

vara öppen i mötet med klienterna.  Carolina säger: 

”Man måste tycka om människor, man måste tycka om att se när de lyckas”.  

 

Wikberg (2010) menar att coaching anses vara en hjälp till självhjälp och att det är klienten 

själv som har svaren. Enligt Carl så anser han att självhjälp är att inse vad man själv kan göra. 

 ”Individen ska komma till insikt att den själv kan. Att ta ett eget steg även om det är ett litet 
steg. Individen ska förstå att den kan förändra även om personen i fråga inte når hela 
vägen.”  

6.6.1 Coachens vetenskapliga grund 
Det finns många slag av coachutbildningar som skiljer sig åt då det gäller längd och innehåll. 
 
”Jag har jobbat politiskt, gått fackliga utbildningar och personalledarutbildning innan jag 
fick det här jobbet. Sedan har jag gått internutbildningar inom företag” (Carolina). 
 
”Jag har formats sedan jag gick coachutbildningen och sedan har vi här på företaget 
utformat ett coachprogram själva. Vi snodde lite här och där och sen har jag ju med mig 
erfarenheter från mina tidigare jobb” (Cecilia) 
 
”Jag är ju beteendevetare i botten och när jag började här har jag utbildat mig. Eftersom jag 
jobbar med fokus på att utvecklas i arbetslivet så har jag gått en livs- och karriärutbildning – 
som är min coachutbildning.  Sen har jag byggt på med lite olika så att jag är certifierad 
inom lite olika såsom Jungs teorier och drivkrafter inom karriärstilar och Vägvisaren” 
(Carina). 
 

Behörighetskraven är olika för att bli antagen till utbildningarna och de som gått dessa 

utbildningar har därför olika kompetens. (Landström i Lovén, 2015 s. 203). 
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6.6.2 Uppfattning om den egna yrkesrollen 
De intervjuade coacherna tyckte att de hade en tydlig och klar uppfattning om sin egen 

yrkesroll.  

”Vi syftar hela tiden på att få ut individen i en sysselsättning även om det ibland tar ett 
sidospår” (Carolina). 
 
”Det är väldigt olika vad jag gör. Vanligen har jag tre till fyra samtal per dag: Är jag ute på 
företag kan det blir betydligt fler” (Cecilia). 
 

Tre av fyra intervjuade coacher är anställda av affärsdrivande företag med ett vinstintresse. 

De jobbar med olika tjänster som de säljer till olika företag och offentliga uppdragsgivare 

såsom arbetsförmedlingen. Alla har vid anställningen fått en arbetsbeskrivning och utvecklat 

den efter hand. Coacherna vet vilka uppdrag de har men uppdragen kan skilja sig åt eftersom 

de jobbar i olika organisationer.   

6.6.3 Coach – ett luddigt begrepp? 
”Jag kan ju inte säga att jag är arbetsmarknadscoach och de förstår vad jag har för uppgifter 
utan jag måste förklara vad jag jobbar med”. Yrkesrollen coach utåt sett är väl egentligen 
inte tydlig och klar. Den har funnits för kort tid för att den ska vara etablerad (Carl). 

Cecilia säger att det kan vara svårt att sätta ord på vad yrkesrollen innebär och hon tycker inte 

om begreppet coach eftersom det kan verka luddigt. 

”Det är svårt att beskriva vad det är vi söker om vi ska söka någon mer till vårt 
jobb”(Cecilia).  

Alla coacher berättar att de upplever att yrkesrollen inte är klar och tydlig utanför 

verksamheten. De får ofta förklara vad de gör och att rollen uppfattas som diffus och att titeln 

coach inte säger någonting. Någon säger att coach kan uppfattas som att det är någon som 

uppmuntrar men som sedan skickar vidare till studie- och yrkesvägledare när det kommer till 

för svåra frågor som har med utbildningssystemet att göra.  

Liksom Wikberg (2010) konstaterar våra intervjuade coacher att det är svårt att definiera vad 

en coach är och att det inte finns en enhetlig definition av yrket coach. Wikberg (2010) har 

ändå genom sin studie konstaterat att det finns en viss samsyn. 

Goffman (2014) menar att vi klär oss i en fasad, som är framträdandet, men också i en 

personlig fasad som är sådant som kläder, kön, gester, kroppshållning och så vidare. Ju 

tydligare rollen är desto tydligare blir de olika fasaderna som är kopplade till rollen. Enligt 

Goffman (2014) är ingen roll ny utan rollinnehavaren väljer en av fasaderna och utvecklar den 
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fasaden för rollen. Detta kan vara en av förklaringarna till varför coacherna upplever sin roll 

som tydlig även om samtliga intervjuade upplever att yrkesrollen utifrån sett är luddig och 

oklar och att titeln coach inte säger vad yrket innebär. (Goffman, 2014).  

6.7 Studie- och yrkesvägledarens yrkesroll 
Samtliga fyra intervjuade studie- och yrkesvägledare anser att den viktigaste uppgiften är att 

vägleda individen. Att stötta hen under studietiden och anpassa utbildningar så att klienten 

kan klara av planerad utbildning. Studie- och yrkesvägledare menar att de jobbar mycket 

motiverande vilket de alla likställer med ett coachande förhållningssätt. Studie- och 

yrkesvägledare menar att coacha är att uppmuntra och pusha klienten.  De säger alla att det är 

viktigt att peppa klienterna och vidga deras perspektiv. Flera av de som forskat inom 

vägledning, t.ex. Peavy, Egan och Amundson, lyfter ofta upp vikten av det personliga 

samtalet och att det är viktigt att vidga klientens perspektiv.  

 
”Vägledning, ja det är ju att hjälpa personer som kommer, att nå dit den vill ”(Sven). 
 
”Eleven stöttas i sin process genom att få nya perspektiv på sig själv och sina möjligheter” 
(Skolverket, 2013 s 36).  
 

Gemensamt för de intervjuade är att de alla uttrycker att det är viktigt att vara till för eleverna 

och göra så mycket de kan som studie- och yrkesvägledare för att de ska hamna rätt och att de 

blir sedda. Susanne menar att i yrkesrollen ingår också att bromsa elever som har för stora 

krav på sig själva. Hon säger: 

 
”Att se lagom på sina studier, ibland så måste man bromsa dem som blir uppstirrade så att de 
tar det lite lugnt”.   
 
”Jag tycker det viktigaste är att lyfta de som behöver lyftas och dämpa dem som har hybris. 
(Sonja) 
 

Studie- och yrkesvägledarna betonar i intervjuerna vad som händer med klienterna i och efter 

samtalet.  Sonja säger: 

 “Glädjen att se dem som kommer in med böjd rygg och dåligt självförtroende gå ut med 
högsta betyg och se hur lyckliga de är”.  

Sara uttrycker sig ungefär likadant när hon säger:  

“Att uppleva att de får upp ögonen för sig själva och tar tag i saker”.  
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Bland det roligaste i studie- och yrkesvägledarens uppgifter tycker de flesta att friheten i 

jobbet är. Att aldrig veta vem som står i dörren är spännande men trycket på studie- och 

yrkesvägledaren är ofta hårt och de berättar att det kan vara väl stressigt och att det inte är så 

kul att vara uppbokad många veckor framåt.     

”Det är ju ett fritt arbete, det går att tänka själv, hitta på saker, det går ju att testa saker. Det 
är varierat. Det är dock tyvärr svårt att vara spontan när vi är uppbokade tre veckor framåt” 
(Sara).  

6.7.1 Studie och yrkesvägledarens vetenskapliga grund 
Susanne menar att hon jobbar kompensatoriskt och det är något hon har med sig från sin 

utbildning. På utbildningen läste hon mycket sociologi och psykologi och att jobba 

kompensatoriskt var väldigt centralt i studie- och yrkesvägledarutbildningen.  

”På min utbildning läste vi mycket om Bourdieu, om till exempel det kulturella kapitalet. Den 
här önskan att på något sätt se hur olika vår bakgrund är, hur den präglat oss och hur man 
kan kompensera. Nu betyder ju inte det att alla måste skaffa höga utbildningar men man 
måste få välja sitt liv själv oavsett vilken bakgrund man har”.  
 

Lovén (2015) skriver att studie- och yrkesvägledning har sitt ursprung i politiska 

samhällsintressen och likaberättigande av kompensatorisk karaktär. Bourdieu (1995) talar om 

samhället som det sociala rummet. Människan har olika positioner utifrån olika kapital. Detta 

kapital styrs i sin tur av vilket habitus man har med sig, det vill säga individens bagage, vilken 

bakgrund och vilka värderingar man har. Det förhållningssätt som Susanne har i sin yrkesroll 

har en klar koppling till Bourdieu. Hon försöker jobba kompensatoriskt och det är väldigt 

centralt i hennes sätt att förhålla sig till sina klienter.  

 

”Det där med teorier och sånt det läste jag när jag gick utbildningen – sen får man utveckla 
sina egna, sitt egna arbetssätt. En gång i tiden när jag gick utbildningen då var det 
omformuleringar och omformuleringar. Jag höll på att bli tokig på alla omformuleringar. 
Mitt sätt att jobba funkar här i alla fall, sen vet jag inte om det är vetenskapligt bevisat” 
(Sonja). 
 
”Förnuftet är den viktigaste vetenskapen jag tagit till mig under utbildningen och utvecklat 
det till det sätt jag jobbar på idag. Det viktigast i jobbet är ändå att vara trevlig och bemöta 
människor på ett bra sätt” (Sven). 
 

Enligt Lovén är det troligt att studie- och yrkesvägledarna inte utnyttjar teorierna i sin 

yrkesutövning. Efter studierna har de utvecklat sin egen vägledningsteori och hur man arbetar 

med vägledning. (Lovén, 2015 s.64). 
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6.7.2 Uppfattning om den egna yrkesrollen 
Studie- och yrkesvägledarna i denna undersökning anser själva att de har en tydlig yrkesroll. 

De vet vad de ska göra. Alla har inte en arbetsbeskrivning men uttrycker ändå att de vet vad 

de ska göra och vad som ingår i rollen.  

”Jag har en tydlig och klar yrkesroll och yrkesbeskrivning, det har jag verkligen. Jag vet 
precis vad jag ska göra och min chef vet precis vad jag gör och det känns tryggt” (Sara). 
 
 ”Jaa, det tycker jag. Den är tydlig och klar för mig och den är tydlig och klar för de som jag 
jobbar ihop med” (Susanne). 

De intervjuades uppfattning stämmer inte överens med Dresch forskning där han drar 

slutsatsen att studie- och yrkesvägledare upplever att de har en diffus yrkesroll. (Dresch 1996, 

i Grimestad-Sundmark & Wretman, 2011). Han påstår att studie- och yrkesvägledarna möter 

olika förväntningar i yrkesrollen och därför känner sig otrygga med utövandet av rollen, men 

våra intervjuade säger motsatsen.   

6.7.3  Studie- och yrkesvägledning – ett luddigt begrepp? 
”Det är egentligen få som vet vad man håller på med. Många har en oklar bild av vad en 
studie- och yrkesvägledare ska göra” (Sonja).  
 
”Jaha nu är det mycket att prata om, nu är det ju val till högskolan. Vad ska du göra i 
sommar för någonting? Då har du väl ingenting att göra på jobbet?” (Susanne). 

 

Ovanstående citat visar att de intervjuade studie- och yrkesvägledarna inte tror att deras 

yrkesroll är tydlig och klar för andra som inte jobbar i yrket. 

Sara menar att det inte är allmänt känt att det är mycket samtal och vägledning som ingår i 

yrkesrollen. Hon uppfattar att det finns de som tror att det mest handlar om att kunna mycket 

om olika utbildningar.  

”Vad krävs det för utbildning till just den och så där, så tror jag många förväntar sig att vi 
ska kunna olika utbildningssystem och regler hit och dit”.  

De intervjuade studie- och yrkesvägledarna menar att det finns en okunskap bland 

allmänheten vad en studie- och yrkesvägledare gör och vad som ingår i yrket. De upplever att 

det förekommer förutfattade meningar om yrket. Pierre Bourdieu nämner i sina sociologiska 

teorier bland annat det sociala rummet där uppfattningen om att verkligheten är strukturerad 

innan man ens befinner sig i rummet (Bourdieu, 1995). 
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7. Diskussion och slutsatser 
Syftet med den här undersökningen var att studera hur studie- och yrkesvägledare och coacher 

såg på sin yrkesroll. Bland lediga jobb finns det nästan tio gånger så många platsannonser på 

titeln coach som det finns på studie- och yrkesvägledare. Vi ville veta vad coachrollen innebär 

och jämföra det med studie-och yrkesvägledarens roll för att om möjligt komma lite närmare 

en förklaring till varför efterfrågan på de olika yrkesrollerna skiljer sig åt.  

 

Hur en individ agerar i sina olika livsroller; yrkesroll, föräldraroll, kompisroll och så vidare 

kan förklaras utifrån ett sociologiskt perspektiv. För att utforska frågan gjorde vi en 

omfattande litteraturstudie. Vi har också genomfört åtta intervjuer, fyra med coacher och fyra 

med studie- och yrkesvägledare. Utöver det har vi studerat samtalsmetodsböcker, lagtexter, 

information på olika webbsidor som har med yrkesrollerna att göra och har fått en bild av;  

 

¾ Hur de intervjuade coacherna beskriver sitt yrke och sin yrkesroll. 

¾ Hur de intervjuade studie- och yrkesvägledare beskriver sitt yrke och sin yrkesroll. 

¾ Vilka de observerade skillnaderna och likheterna är mellan yrkesrollerna. 

 

Som alltid vid kvalitativa studier är det ett urval individer som har redovisat ett antal svar som 

vi i vår tur har tolkat utifrån vår förförståelse.  Om vi istället genomfört en kvantitativ 

undersökning genom enkäter hade vi kanske fått ett större antal definitioner men vi hade inte 

varit säkra på att det var rätt målgrupp som svarade och inte heller varit säkra på att vi fått ett 

tillräckligt underlag.  

Vårt syfte var att få information om några yrkesrollsinnehavares uppfattning och vi gör därför 

heller inga anspråk på att våra resultat ska vara allmängiltiga. Både de intervjuade coacherna 

och studie- och yrkesvägledarna möter samma målgrupp, de individer som befinner sig vid 

någon slags brytpunkt. De vi intervjuat arbetar med arbetssökande vuxna eller med vuxna 

som studerar.  

Vid intervjuerna diskuterade vi vanligt förekommande begrepp i litteraturen och båda 

yrkesrollerna definierar att motivera, att coacha och att vägleda som nästan samma sak. Ingen 

av de intervjuade kunde tydligt särskilja begreppen. Både studie- och yrkesvägledarna och 

coacherna tyckte att skillnaderna på begreppen var hårfin och inte ens inom de båda 

yrkesrollerna var de helt eniga om den exakta betydelsen av dem.  
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Vi kunde i dessa intervjuer gått ännu djupare och bett coacher och studie- och yrkesvägledare 

också definiera samma begrepps motsatser. Så här i efterhand kan vi se att vi kunde fått en 

annan diskussion om vi bett dem beskriva en person som de träffat som är omotiverad, inte 

coachad och inte vägledd.  

7.1 Återkoppling till forskningsfrågorna – en sammanfattning 

Hur beskriver de intervjuade coacherna sitt yrke och sin yrkesroll? 
De intervjuade coacherna upplever att de har en tydlig yrkesroll och att den är klar för dem. 

De vet vad de ska göra och vilket uppdrag de har, men uppdragen kan skilja sig åt eftersom de 

jobbar i olika organisationer. Coacherna jobbar målfokuserat och med ett målperspektiv där 

det viktiga är att ställa rätt frågor så att klienterna så fort som möjligt kommer ut i arbete. De 

lyfter det professionella samtalet som den viktigaste aktiviteten i sitt yrke. Coacherna talar om 

att vägleda individen att tänka till i det coachande samtalet. 

Samtliga anser att det är viktigt att man har en positiv människosyn och att man tycker om att 

jobba med människor. Alla coacher berättar att de upplever att yrkesrollen inte är lika klar och 

tydlig utanför verksamheten och att rollen kan uppfattas som otydlig och diffus av en 

utomstående.  

 

Hur beskriver de intervjuade studie- och yrkesvägledare sitt yrke och sin yrkesroll? 
Även de intervjuade studie- och yrkesvägledarna tycker att de har en tydlig och klar yrkesroll. 

Alla vet vad som ingår i uppdraget även om samtliga inte har en arbetsbeskrivning. De anser 

att den viktigaste uppgiften är att vägleda individen och att man då använder sig av det 

professionella samtalet. Studie- och yrkesvägledarna jobbar lösningsfokuserat och lyfte 

samtalen och processen för individen som viktiga för att hen ska komma fram till sina mål. De 

säger att de motiverar och coachar som en del i ett vägledande samtal. 

Samtliga upplever att deras yrkesroll kan uppfattas som otydlig och luddig av individer som 

finns utanför verksamheten. 

 

Vilka är de observerade skillnaderna och likheterna mellan yrkesrollerna? 
De flesta av coacherna och alla studie- och yrkesvägledarna har gått olika kurser i 

samtalsmetodik (ingår i studie- och yrkesvägledarutbildningen). Genom att de båda 

yrkesrollerna beskriver sina samtal förstår vi att de i huvudsak använder de teorier som fått 
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störst genomslag i Sverige. (Egan och Peavy). De nämnda forskarna har haft ett nära 

samarbete med studie- och yrkesvägledningsutbildningarna i Sverige. Vi vågar därför påstå 

att det finns starka indikationer att både coacher och studie- och yrkesvägledare tar 

utgångspunkt i samma teoribakgrund när de genomför det professionella samtalet.  

Det finns några definierade skillnader mellan rollen som coach och studie- och 

yrkesvägledare. Genom att ta utgångspunkt i kategoriseringen av yrkena i SSYK 2012 kan vi 

konstatera att yrkena tillhör olika grupper. Coach tillhör det ekonomiska fältet med 

förmedlande uppgifter och studie- och yrkesvägledare tillhör det pedagogiska fältet och har 

pedagogiska uppgifter. Studie- och yrkesvägledare ska ha en kandidatexamen från studie- och 

yrkesvägledarprogrammet på180 högskolepoäng medan coacher inte behöver någon specifik 

utbildning. Däremot är det vanligt att coacher har någon form av samtalsutbildning. När det 

gäller anställningsformen för de båda rollerna är det vanligast att coacherna är anställda av 

privata företag medan studie- och yrkesvägledare oftast jobbar inom skolan, det vill säga har 

en offentlig anställning.  

Studie- och yrkesvägledarnas uppdrag är enligt skollagen kompensatoriskt vilket innebär att 

de på olika sätt ska främja individens möjligheter att kunna göra väl underbyggda val. 

Coacherna jobbar ofta på uppdrag av privata och offentliga uppdragsgivare. Det kan vara ett 

privat företag som exempelvis vill ha stöd under en rehabiliteringsprocess. Det kan också vara 

arbetsförmedlingen som vill att en individ så snart som möjligt ska få en anställning.  Det är 

vanligt att coacher möter samma person som i ena stunden är klient och i andra kund. Ena 

stunden får klienten coaching och i andra stunden är hen kunden som ska betala för tjänsten.  

Coacherna behöver ofta ha ett aktivt kontaktnät bland företag i närområdet för att kunna 

hjälpa klienter till nytt jobb och studie- och yrkesvägledare behöver ha en gedigen kunskap 

om hur utbildningssystemet fungerar och en relevant uppfattning om vad olika yrken innebär. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är möjligt att coacha både för en studie- och 

yrkesvägledare och en coach, utbildad eller inte. Likaväl som en coach kan vägleda, utbildad 

eller inte. Finns det ett uppdrag, finns det en arena där man kan utföra den akten och om de 

olika aktörerna är överens om att så ska ske så drar vi slutsatsen att detta är fullt möjligt. 
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8. Framtida forskning 
När man fördjupar sig i ett ämne, vilket som helst väcks hela tiden nya tankar och 

funderingar. Vår ansats i den här uppsatsen var att försöka förstå hur coacher och studie- och 

yrkesvägledare uppfattar sina yrkesroller. Det har vi svarat på men har bara nuddat 

förklaringen till att efterfrågan på coacher är så mycket större än efterfrågan på studie- och 

yrkesvägledare. Vi vet att coacher efterfrågas i stor omfattning efter Reinfeldts 

regeringsförklaring och att just begreppet coach frälser världen just nu och har gjort sedan 

1990-talet. Det senaste tydliga exemplet kom bara nu i dagarna, i mitten av maj 2015, då ett 

nytt förslag kom från riksdagen om att det skulle inrättas så kallade ”lärarcoacher” som skulle 

ha uppdraget att sätta fart på den svenska skolan. 

 

Just detta att sätta fart på, att spetsa till, att se till att något händer tycks vara en annan 

förklaring till efterfrågan på coacher. Men vi undrar, stämmer det? Blir det bättre om någon 

coachats? Det skulle därför vara intressant att ta del av en studie som mäter vilken nytta 

coaching gör. 

 

I vår undersökning framkommer vidare att det inte finns en tydlig bild av vad studie- och 

yrkesvägledare har för roll utanför organisationerna där de är verksamma. Vilka är behoven i 

skolan av studie- och yrkesvägledare? Och vad gör de för nytta egentligen?  Under den här 

uppsatsperioden råkade vi lyssna till HemmahosGry – en podcast (2015). Där diskuterar hon 

just de frågeställningarna - om syon gör någon nytta och i så fall vilken? När vi, som jobbar i 

yrket, lyssnar på detta förstår man att det naturligtvis finns en slags uppfattning om vad en 

studie- och yrkesvägledare gör. Alla har ju gått i skolan och en del har en minnesbild att 

studie- och yrkesvägledaren är en person som sitter i ett rum långt bort i en korridor med en 

mängd dammiga pärmar. Kan det vara så att studie- och yrkesvägledare är en person som 

många inte förstår behovet av idag? Är kunskapen om vad en studie- och yrkesvägledare har 

för kompetens så diffus att det är en roll som arbetsgivare inte förstår att efterfråga vid behov 

av coaching och professionella samtal? Vilka är uppfattningarna om vad en studie- och 

yrkesvägledare har för kompetens? Hos rektorer i skolan? Hos politiker? Hos medborgare?  I 

skolans regelverk har studie- och yrkesvägledningen blivit hela skolans ansvar – påverkar det 

behovet av särskilt utbildad personal? En spännande undersökning tror vi. Varför finns det 

studie- och yrkesvägledare? Behövs studie- och yrkesvägledare? 
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Bilaga 1 Intervjuguide  
 
Yrkesroll 
Kan du beskriva de viktigaste uppgifterna i din yrkesroll? 
Kan du beskriva vad ditt yrke innebär? 
Kan du beskriva de viktigaste värderingarna som du har med dig i din utövning av yrket? 
Vad (vilka värderingar) påverkar dina möten med en ny klient, en gammal klient, en bekants 
vän som klient 
 
Yrkesmiljö 
Beskriv i vilken miljö du jobbar 
Hur ser din arbetsmiljö ut? 
Dina arbetstider, arbetsplatser? 
Beskriv ett vanligt möte med en klient 
 
Egna attityder 
Om någon ber dig beskriva med några meningar det bästa med ditt jobb, hur skulle du 
beskriva det då? 
Om du beskriver någon uppgift/några uppgifter i jobbet som du tycker mindre om?  
Vad skulle det vara? och vad är det som gör att du tycker minde om den/de uppgifterna? 
Anser du att din yrkesroll är tydlig och klar? Förklara varför/varför inte. 
 
Min uppfattning om andras uppfattning 
Vad tror du att dina närmsta kollegor/arbetskamrater skulle säga är dina styrkor i ditt arbete? 
och dina svagheter? 
Hur har du uppfattat att din yrkesroll beskrivs av andra som inte jobbar i yrket? 
Vilka förväntningar finns på dig i din yrkesroll? från klienter? chefer? kollegor? 
konkurrerande verksamheter? 
 
Min kompetens 
Inom din profession har vi förstått att det finns en rad vetenskaper bakom det mesta som man 
jobbar med.- vilka känner du till och använder du? 
Kan du berätta något om din utbildning till nuvarande yrke? 
Vad var värdefullt under den utbildningen? Var/är det något du saknar? 
 
Begrepp och vad de står för  
Hur skulle du definiera följande begrepp 

● motivation 
● coaching 
● vägledning 
● empowerment 
● självhjälp 
● rådgivning 
● karriärvägledning 
● undervisning 
● information 
● samtalet 


