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SAMMANFATTNING  
 
Syftet med vår studie var att undersöka vilka eventuella skillnader och likheter i kompetenser 
som studie- och yrkesvägledare och coacher besitter och använder i sitt arbete. Utifrån vårt 
syfte formulerade vi följande tre forskningsfrågor; Vilka kompetenser har de intervjuade 
studie- och yrkesvägledare erfarenhet av i sin yrkesutövning? Vilka kompetenser har de 
intervjuade coacherna erfarenhet av i sin yrkesutövning? Och Vilka är de två 
yrkebenämningarnas eventuella skillnader och likheter i avseende på kompetensinnehav och 
kompetensanvändning. För att få svar på våra forskningsfrågor så valde vi att genomföra åtta 
stycken kvalitativa intervjuer med fyra stycken studie- och yrkesvägledare och fyra stycken 
coacher där samtliga arbetar inom området studier och/eller arbete. För att analysera vårt 
resultat så tog vi hjälp av EU´s organ, Cedefops kompetensbeskrivningar av vägledarens 
arbetsuppgifter samt Kerstin Keens kompetensbeskrivning och Knud Illeris utökade 
kompetensbegrepp. Resultatet visar att studie- och yrkesvägledarna lyfter fram fem stycken 
fokusområden vilka är; Metoder och teorier, Empati, Acceptera människors olikheter och olika 
förutsättningar, Motivation och hopp samt Trygghet, gällande vilka kompetenser som de 
besitter och använder. Även coacherna lyfter i sina intervjuer fram fem stycken fokusområden 
vilka är; Arbetssätt och metoder med klienten, Hjälpa klienten att se sina framgångar eller 
brister, Att klienten åstadkommer något, Våga vara obekväm samt Anpassningar, gällande 
vilka kompetenser som de besitter och använder. Resultatet visade även att studie- och 
yrkesvägledarna i vår studie har ett större fokus kring metoder och teorier än våra intervjuade 
coacher hade. Coacherna däremot hade ett stort fokus på att våga vara obekväm, vara ärlig och 
att arbeta med att utmana klienterna på olika sätt, vilket inte var lika tydligt hos studie- och 
yrkesvägledarna. Resultatet visade även på likheter så som att båda yrkesrollerna arbetar 
empatiskt samt att de arbetar utifrån kompetensen att kunna motivera klienterna till handling. 
Resultatet från vår studie kan inte uppfattas som generell för alla studie- och yrkesvägledare 
eller alla coacher utan kan bara hjälpa oss att få en inblick i de kompetenser som de båda 
yrkesrollerna besitter och använder. 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kompetens, studie- och yrkesvägledare, coach, vägledning, coachning,  
studie- och karriärvägledning 
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ABSTRACT 
The purpose of our study was to investigate the possible differences and similarities in the 
skills that study and career counselors and coaches own and use in their work. Based on our 
purpose, we formulated the following three research questions; What skills does the 
interviewed study and career counselors have experience off in their professional practices? 
What skills does the interviewed coaches have experience off in their professional practices? 
And what are the differences and similarities between the two occupations in terms of 
competence and competence use. To answer our research questions, we chose to conduct eight 
qualitative interviews with four study and career counselors and four coaches, all working in 
the field of study and / or work. In order to analyze our results, we took the help of EU bodies, 
Cedefop's competence descriptions of the supervisor's duties, and Kerstin Keen's competence 
description and Knud Illeri's extended competence description. The results show that the study 
and career counselors highlight five focus areas which are; Methods and Theories, Empathy, 
Accepting People's Differences and Different Conditions, Motivation and Hope, and Safety, 
regarding the skills they possess and use. The coaches also highlight five focus areas in their 
interviews, which are; Way of working and methods with the client, Help the client to see their 
successes or shortcomings, That the client accomplishes something, The ability be 
uncomfortable, and Adaptations, regarding the skills they possess and use. The results also 
showed that the study and career counselors in our study have a greater focus on methods and 
theories than our interviewed coaches had. The coaches, on the other hand, had a great focus 
on the ability to be uncomfortable, honest and to work to challenge the clients in different ways, 
which was not as clear in the case of the study and career counselors. The result also showed 
similarities such as the fact that both professional roles work empathically and that they work 
with the ability to motivate the clients into action. The results of our study can not be perceived 
as general for all student counselors or coaches, but can help us gain insight into the skills that 
both professors possess and use in their work with clients in this area. 
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1.!INLEDNING 
 

Idag är de flesta studie- och yrkesvägledare verksamma inom skolans värld men 
arbetsmarknaden för studie- och yrkesvägledare växer. Under vår utbildning till studie- och 
yrkesvägledare vid Umeå universitet så har det uttryckts att våra kompetenser är värdefulla och 
efterfrågade även utanför skolans värld.  På Umeå universitets programinformation för studie- 
och yrkesvägledarprogrammet så beskriver man att studie- och yrkesvägledare har en växande 
arbetsmarknad även utanför skolan och att deras kompetens efterfrågas tex inom kommunal 
förvaltning, och på utbildnings-, bemannings- och rehabiliteringsföretag 
(https://www.umu.se). 
 
Arbetsförmedlingen beskriver studie- och yrkesvägledare som en yrkesroll där man vägleder 
och informerar personer som står inför ett studie- och/eller yrkesval. Även arbetsförmedlingen 
bedömer studie- och yrkesvägledares möjligheter att få arbete det närmaste året som goda pga. 
att det idag finns en ökad efterfrågan på vägledning, karriärrådgivning och coachning även 
utanför skolans värld (https://www.arbetsformedlingen.se). Framtid.se bekräftar också att 
efterfrågan på personer med studie- och yrkesvägledarexamen ökar inom skolan men även 
inom myndigheter och i privata företag (https://www.framtid.se mm). 
 
Behovet av väglednings, rådgivnings- samt coachande insatser ökar alltså i samhället och på 
arbetsmarknaden finns det flera yrken som arbetar inom detta område. Framtid.se listar yrken 
som påminner om studie- och yrkesvägledare varav coach kommer upp flera gånger med olika 
inriktningar som tex arbets-, studie-, karriärs- och jobbcoach. De beskriver att man som 
jobbcoach hjälper personer med tex att få jobb, att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter 
arbetslöshet eller att coacha mot nytt arbete. Arbetscoach och karriärcoach kan ha liknande 
eller samma arbetsuppgifter som en jobbcoach (https://www.framtid.se).  
 
Christer Langström (2015, s.201, 205) som är forskare vid Stockholms universitet beskriver att 
sambandet mellan coachning och vägledning näst intill är outforskat men att de är nära 
besläktade då coachning befinner sig i samma område som studie- och yrkesvägledning. 
Langström (2015, s.216) menar att coacher och studie- och karriärvägledare kan lära sig av 
varandra men att studie- och karriärvägledare kan bli bättre på att bli mer handlingsinriktade, 
målinriktade samt tydligare i sin pedagogik gentemot klienten. Samtidigt menar forskaren att 
coacher kan bli bättre på att problematisera sin roll som aktör i samhället utifrån en 
vetenskaplig synvinkel samt att arbeta och reflektera mer utifrån etiska riktlinjer.  
 
Vi kan alltså se vissa likheter i arbetsbeskrivningar mellan studie- och yrkesvägledare och 
coacher, men Langström (2015, s.216) påvisar alltså även skillnader mellan dessa två 
yrkeskategorier. Som snart färdiga studie- och yrkesvägledare så har detta näst intill 
outforskade område väckt frågor för oss kring eventuella likheter och skillnader mellan 
yrkesrollerna. En möjlig infallsvinkel för att undersöka vilka likheter och skillnader det finns 
mellan två yrken är att undersöka vilka kompetenser som används. Anders Lovén (2015, s.40) 
beskriver att kompetensbeskrivningar kan vara till god hjälp för att kartlägga och analysera 
vägledningsarbete. Eftersom coachning och vägledning rör sig inom samma område så har vi 
valt att undersöka eventuella likheter och skillnader mellan studie-och yrkesvägledare och 
coacher utifrån vilka kompetenser de besitter och använder i sin yrkesroll och därigenom 
eventuellt nå ökad kunskap inom detta område.   
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1.1!SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Uppsatsen syftar till att undersöka vilka eventuella skillnader och likheter i kompetenser som 
studie- och yrkesvägledare och coacher besitter och använder i sitt arbete. Utifrån vårt syfte 
har vi formulerat tre forskningsfrågor. 
 
Våra forskningsfrågor lyder enligt följande:   
 

-! Vilka kompetenser har de intervjuade studie- och yrkesvägledare erfarenhet av i sin 
yrkesutövning? 

 
-! Vilka kompetenser har de intervjuade coacherna erfarenhet av i sin yrkesutövning? 

 
-! Vilka är de två yrkebenämningarnas eventuella skillnader och likheter i avseende på 

kompetensinnehav och kompetensanvändning.  
 
 
 
1.2!AVGRÄNSNINGAR 

 
Då det har påtalats att våra kompetenser är efterfrågade även utanför skolan värld så anser vi 
det relevant och intressant att begränsa oss med respondenter som arbetar utanför skolans värld. 
Eftersom det har visat sig finnas många olika yrkesinriktningar inom coachning så har vi valt 
att begränsa oss till coacher som arbetar med klienter utifrån studier och/eller arbete. I valet av 
studie- och yrkesvägledare så har vi valt att använda oss av respondenter som har en examen, 
180hp, i studie- och yrkesvägledning.  
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2. BAKGRUND OCH CENTRALA BEGREPP 
 
2.1 DEFINITIONER AV KOMPETENSBEGREPPET 
  
Då begreppet kompetens är återkommande i vår studie så kommer vi redan här att lyfta fram 
definitioner på kompetens.  
 
I ordböcker förklaras ordet kompetens med orden duglighet, skicklighet, behörighet samt 
nödvändiga kvalifikationer. Otto Granberg nämner att kompetens tidigare omfattade två 
betydelser. Den första betydelsen syftar till individens kapacitet, kunnande och förmåga. Den 
andra betydelsen handlade om vilka kvalifikationer befattningen kräver. Granberg menar att 
man idag använder begreppet något osäkert och förvirrat och att alla lägger olika värderingar i 
begreppet (Granberg 2014, s.110–111). Kompetens kan delas upp i begreppen formell och 
faktisk kompetens. Formell kompetens handlar om att individen har en specifik utbildning eller 
ett behörighetsbevis som garanterar att individen är kompetent till att utföra vissa uppgifter. 
Faktisk kompetens är den kunskap som är utöver den formella kompetensen som t.ex. annan 
utbildning, erfarenhet, yrkeskunnande och personlighet (Granberg 2014, s.114–115). 
 
Granberg (2014, s.112) hänvisar även till det utvidgade kompetensbegreppet av Knud Illeris. 
Illeris menar att när man ser kompetensbegreppet från ett humanistiskt perspektiv så finns det 
andra förhållanden och kompetenselement som är nödvändiga att beakta för att få en 
heltäckande kompetensförståelse. Dessa element är enligt Illeris; Kreativitet, Empati, Fantasi, 
Kombinationsförmåga, Flexibilitet, Motståndspotential, Kritiskt perspektiv och Intuition. Vi 
kommer att återkomma till Illeris utvidgade kompetensbegrepp i teoriavsnittet.  
 
Kerstin Keen (2003) beskriver att kompetens kan  handla om krav på utbildning, erfarenhet 
och personliga egenskaper och inom arbetslivet är det fokus på förmågan att klara en uppgift 
såsom att klara en oförutsedd situation. Keen nämner också att kompetens handlar om en 
samstämmighet mellan situationens krav och individens förmåga, alltså en förmåga att klara 
en situation, att handla och att kunna förutse möjliga framtida krav. Keen har valt att strukturera 
in kompetensbegreppet i sex delar som är; färdigheter, kunskaper, erfarenheter, 
kontakter/nätverk, värderingar och samordning av kraft och energi (Keen, 2003). Vi 
återkommer även till Keens kompetensbeskrivningar i teoriavsnittet.  
 
2.2 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGENS HISTORIA  
 
Anders Lovén (2015) beskriver att studie- och yrkesvägledning i sin nuvarande form är en 
relativt ny yrkesutövning. Ett behov av vägledning växte fram under industrisamhällets 
framväxt i början på 1900-talet. När en stor del av befolkningen flyttade från landsbygden till 
tätorten så uppstod ett behov i samhället att påverka arbetskraften så att den fördelades på ett 
rationellt, användbart och framför allt ekonomiskt sätt. Samtidigt så växte ett ökat behov fram 
hos människor av att kunna styra och påverka sin framtid. Individperspektivet mot 
samhällsperspektivet har varit en utmaning för studie- och yrkesvägledningen sedan dess. I 
Sverige var det länge samhällets behov som styrde och skoldokument från 1940-talet visar hur 
individens krav och önskan var underordnat samhällets behov.  Först i början på 60-talet så kan 
man se individens behov lyftas fram i läroplaner och andra måldokument och då växte även 
behovet av en expertis fram. Under 70-talet så inrättades det en ny yrkesgrupp som kom att 
kallas SYO-konsulenter och som var verksamma i gymnasieskolan och på vuxenutbildningen. 
Vägledning skulle nu vara hela skolans ansvar och inte bara SYO-konsulentens. Detta var 
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starten till ett synsätt som har följt och påverkat vägledningen genom ett antal reformer och 
läroplaner. Med detta som underlag så formulerades begreppen vid och snäv vägledning där 
vid vägledning syftar till hela skolans arbete med att förbereda eleven inför sin framtid genom 
tex undervisning, delgivning av information, mässor, studiebesök, internetanvändande mm. 
Medans snäv vägledning syftar till personlig vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger 
i form av vägledningssamtal, individuellt och/eller i grupp. SYO-konsulenterna fick även i 
uppdrag att arbeta kompensatoriskt dvs rikta sig mot de elever som haft det svårt i skolan. En 
period med höga krav och förväntningar följde vilket forskare menar ställde till problem för 
vägledningen på 80-talet. Vad som SYO-konsulenten skulle arbeta med och utföra var tydligt 
men det fanns ingen tydlighet i hur det skulle utföras och några tidsresurser avsattes inte för att 
genomföra det. Det kommunala huvudmannaskapet och avregleringen av skolan på 90-talet 
innebar att de statliga styrdokument som tidigare gällt för syo upphörde. I Lpo 94 saknades de 
detaljerade mål och riktlinjer för studie- och yrkesvägledning som funnits i Lgr80.  Målen för 
hur syoverksamheten skulle organiseras och bedrivas formulerades i stället på lokal nivå i 
skolplaner och arbetsplaner utifrån läroplanen (Lovén, 2015, s. 19–22). I brist på nationella 
mål för skolans studie- och yrkesvägledning riskerar uppfattningen av vad vägledning innebär 
att bli otydlig vilket även kan få stor betydelse för uppfattningen av vägledning framöver. 
Senare års studier och utvärderingar visar på att det fortfarande finns brister och en 
återkommande förklaring kan vara de diffusa och otydliga styrdokument från staten vilket leder 
till varierande verksamheter samt skiftande uppfattning om vad studie- och yrkesvägledare är 
och vad studie- och yrkesvägledare ska ägna sig åt. Många har fått andra arbetsuppgifter och 
många har varit anställda utan adekvat utbildning. Det har också varit bristande kunskaper hos 
beslutsfattare och skolledning vad studie- och yrkesvägledning innebär (Lundahl 2010, s.184). 
Trots en otydlighet så påtalas på Skolverkets hemsida att skollagen idag ställer på krav på 
studie- och yrkesvägledning. Elever i alla skolformer förutom förskolan och förskoleklassen, 
ska ha tillgång till personal med kompetens så att elevernas behov av vägledning inför framtida 
utbildnings- och yrkesval tillgodoses (https://www.skolverket.se).  
 
2.3 COACHER UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV  
 
Begreppet coach är en metafor för att något eller någon transporterar en människa till ett önskat 
mål (Gjerde, 2012, s.21). Begreppet började användas inom idrottsvärlden på 70-talet och då i 
avseende att få idrottsutövare att nå en högre nivå i sitt idrottande. Under 70-talet upptäckte 
tennistränaren Timothy Gallwey, som räknas som coachingens fader, vikten av att arbeta med 
mentala bilder där man ser sig själv lyckas. Detta koncept skrev han en bok om som i första 
hand var riktad mot tennisspelare men som kom att användas även utanför tennisen. Gallwey 
menade att den svåraste motståndaren är rösten inuti oss själva.  Hans idé, mer konkret, bestod 
i att tänka i positiva mentala bilder av att lyckas med något för att kunna lyckas. Många av 
senare erkända coaching-författare har inspirerats av Gallwey. På 1980-talet tog sig begreppet 
coaching in i näringslivet då man upptäckte att många som man hade trott var i behov av 
finansiell hjälp istället behövde hjälp med livsplanering eller någon att diskutera sina 
målsättningar och drömmar med. På 90-talet startades de första coachingskolorna i USA och 
etiska principer togs fram 1996 när ICF - International Coach Federation inrättades. En av 
grundarna var Thomas J Leonard som också var den som införde coaching tidigare under 80-
talet (Gjerde, 2012, s. 24–26). Den första konferensen inom coaching som ägde rum i Europa 
skedde 1998 och i Skandinavien ägde den första konferensen rum år 2001 vilket enligt Gjerde 
vittnar om att ämnesområdet coaching är nytt och han menar att det är naturligt att det finns en 
viss oenighet i synen på vad en coach är och hur den arbetar (Gjerde, 2012, s.27).  
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2.4 VÄGLEDNINGENS OMRÅDE OCH KOMPETENSER  
 
Då studie-och yrkesvägledarnas arbete kan kopplas till vägledning, vilket vi i kapitel 2.2 nämnt, 
så kommer vi här att beskriva vägledningens område och kompetenser.   

Vägledning associeras ofta med en hjälp till att välja utbildning eller ett yrke, samt ett stöd vid 
inlärning eller i ett yrkesutövande samt att det är en viktig del av det övriga pedagogiska arbetet 
(Gjerde, 2004). Det finns flera olika vägledningsformer och de mest kända formerna är 
konsultation, handledning, rådgivning, kollegiebaseradvägledning, vägledning inom 
hantverkstraditionen samt handlings-reflektionsvägledning (Gjerde, 2004, s.42–43).   

Lovén (2015, s.26) menar liksom Gjerde att begreppet vägledning rör sig i området utbildning-
arbetsliv och handlar om att stötta och handleda ungdomar och vuxna i deras val och väljande 
av framtid. Lovén tar hjälp av OECD:s definition av vägledning som har fått stor spridning och 
som bla finns med i vägledarnas etiska råd. Definitionen beskriver vad vägledning innebär och 
den lyder: 

I ett övergripande perspektiv kan vägledning ses som en pedagogisk aktivitet som med 
information, motivation, stöd och andra hjälpande aktiviteter, och med utgångspunkt i såväl 
individens resurser som möjligheterna i omvärlden, har som mål att underlätta för individer och 
grupper i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär och att 
bidra till en bättre livsplanering (Lovén, 2015, 26). 

I arbetet ska vägledningen stödja och bidra till en utvecklings- och lärandeprocess för att 
individen inför framtida val ska kunna hantera omvärlden och de möjligheter som den erbjuder. 
Definitionen visar att frågor om framtiden är kopplat till en god livsplanering. Detta gör att det 
ställs krav på vägledaren att behärska kunskaper om individens utveckling och 
utvecklingsriktningar inom utbildnings- och arbetsliv. Utöver detta tillkommer färdigheter för 
att kunna motivera, informera och stötta individen i dess utveckling. I den senaste läroplanen, 
Lgr11, betonas vikten av att arbeta med att vidga individens perspektiv och att hjälpa till att se 
till att individens studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social- eller kulturell bakgrund. 
Idag hittar man det största antalet vägledare inom utbildningssystemet men det finns även 
vägledare inom andra sektorer i samhället (Lovén, 2015, s.26–27). 

 
Idag är det viktigt att förhålla sig till idén om det livslånga lärandet och behovet av 
livsvägledning för att kunna hantera återkommande val i livet hos individen. Bakom denna 
tanke eller idé ligger teorier om att människor måste räkna med att kunna växla karriär och 
yrken flera gånger i livet. De val som görs senare i livet är sammanflätade med individens hela 
livssituation, vilket gör det nödvändigt att vägledaren har ett stort register av metoder och 
förhållningssätt (Lovén, 2015, s.27). I flertalet undersökningar har svenska vägledare betonat 
att samtal är en huvudfunktion i deras arbete vilket kan bidra till en ökad otydlighet för 
utomstående då samtal är en självklar och stor del i många yrkesprofessioner. Däremot kan 
samtal ses som en färdighet som är viktig men inte bör utgöra kärnan (Lovén, 2015, s.40).  
 
Dresch och Lovén (2010, s.39–40) beskriver de behov och förväntningar som de individer som 
söker eller hänvisas till vägledning har;  
 
●! Att få hjälp med att överblicka, tolka och välja bland all information. 
●! Stöd i beslutsfattande.  
●! Hjälp längs vägen med avstämning och coachning samt motivation, hur kommer jag 

vidare?  
●! Självmedvetenhet, vem är jag och vad vill jag?  
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●! Bli sedd, att stanna upp och bli trygg i mig själv men även att få ”lätta på trycket”.  
●! Bekräftelse, att få professionellt stöd, hjälp och återkoppling.  

 
Behoven kan se olika ut beroende på åldersgrupp och i vuxenvägledning så har de sökande 
oftast en mer komplex livssituation där tex. familjesituation och ekonomi kan påverka på flera 
plan. Förväntningarna på vägledning, hur den ska utövas och vad den ska innehålla, finns inte 
bara hos den sökande individen utan kan komma även från andra personer och organisationer 
och som vägledare måste man hitta en väg mellan krav och förväntningar (Lovén, 2015, s.27–
29).  
 
EU´s organ för yrkesutbildning, Cedefop, där bla. vägledning ingår, har gjort en 
kompetensbeskrivning av vägledarens uppgifter som ett sätt att beskriva hur vägledare 
verksamma inom karriär och yrkesliv kan arbeta med vägledning. Beskrivningen delar upp 
begreppet i tre delar; grundläggande kompetenser, klientrelaterade kompetenser och stödjande 
kompetenser. Denna kompetensbeskrivning kommer vi att beskriva och presentera i teoridelen 
(https://www.skolverket.se). 
 
2.5 COACHNINGENS OMRÅDE OCH KOMPETENSER  
 
Coachningsbranchen har under de senaste decennierna expanderat explosionsartat. Men trots 
detta så diskuteras det fortfarande vad coachning innebär. Gjerde (2012, s.13) beskriver att 
coachningens övergripande syfte är personlig och yrkesmässig utveckling och att det finns flera 
yrkesområden och yrkesroller som är engagerade i samma syfte. Gjerde menar att coachning 
inte är ny kunskap när det gäller metoderna som används men att coaching är nytt när det 
kommer till sammansättningen av alla redskapen som finns. Kommunikation, självrannsakan, 
sökande efter mening, mål, ansvar och lärande har varit ledord i organisations- och 
ledarskapslitteratur länge (Gjerde, 2012, s.22–23).  

Coachning kan dock ses utifrån två riktningar, den inriktning som menar att coachning är ett 
samlingsbegrepp på allt det som coachen gör för att “frigöra potential” hos individen och den 
andra inriktningen som anser att coachning är ett särskilt tankesätt med en tydlig metod (Gjerde 
2012, s29). Majoriteten av definitionerna som florerar representerar det andra synsättet dvs att 
det handlar om ett tydligt sätt att frigöra individens potential, bestående av ett speciellt sätt att 
tänka och en metodisk utgångspunkt. Från början innebar coachning ofta undervisning och 
tydliga instruktioner medan det under 2000-talet har handlat mer om en icke-instruerande 
utgångspunkt. Enlig Gjerde så kan en definition av coachning ge oss en riktning i vad 
coachning innebär, varför och hur man utövar det. Men en definition av coachning kan även 
hjälpa till att skilja coachning från relaterade yrkesroller (2012, s.30–31). Definitionen av 
coachning enligt Gjerde lyder;  

Coachning är ett samarbete, anpassad, lösningsfokuserad och systematisk 
kommunikationsprocess som främjar handling, lärande och utveckling - på det personliga och 
yrkesmässiga planet -genom bland annat medvetengörande, motivation och ansvarighet. 
Coachning bygger på fokuspersonens resurser, till exempel hans eller hennes kunskaper, 
erfarenheter, värderingar och egenskaper, och använder färdigheter och metoder för att 
fokuspersonen ska aktivera dessa i form av en egen begreppsapparat och egna handlingssätt. 
(Gjerde, 2012, s.30) 

I Gjerdes definition nämner hon att främja handling och med det menar hon att det finns ett 
tydligt handlingsfokus i coachens roll och att det då handlar om att uppmana och utmana 
klienten till handling som innebär att hen testar sina insikter, sätter igång och upprätthåller sin 
utveckling mot ett mål. Med utmaning, som är en coachingmetod, syftar Gjerde till att få igång 
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klienten i dess utveckling genom att försöka göra förändringar kring fastlåsta beteende och 
tankemönster. En utmaning består av en specifik handling och en tidsgräns för när handlingen 
ska vara utförd. Tanken är att få klienten att ta sig förbi mentala gränser och få uppleva 
framgången av detta (Gjerde 2012, s.297, s.233) Gjerde menar att det krävs motivation för att 
klienten ska agera och sätta igång sin process.  Begreppet motivation är ett centralt begrepp 
inom coachning och handlar om vad som får människor att agera. Motivation i sin tur kan 
definieras som de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som aktiverar och ger riktning 
åt våra beteenden när vi ska uppnå ett mål (Gjerde 2012, s.207–208). Motivation består vidare 
av yttre samt inre motivation. Den yttre motivationen kan sägas vara en sorts belöning från 
omgivningen tex. ett erkännande. Inre motivation handlar om att individen eftersträvar att 
känna sig kompetent och belöningen ligger i själva utövandet av aktiviteten (Gjerde 2012, 
s.210).  

Gjerde skriver att coachingområdet och dess utövare har idag kommit till en viktig punkt i sin 
utveckling där det behövs mer teoretisk förankring och förståelse för empiriskt beprövade 
modeller. Tidigare utgick mycket av den evidensbaserade coachningslitteraturen från terapin. 
Den senaste tiden har det dock presenterats vetenskapliga artiklar där man använder metoder 
som bygger på lösningsfokuserad utgångspunkt och kognitiv beteendeterapi. Gjerde talar nu 
om att man är inne i andra generationens coachning. Under första generationens coachning så 
fick pionjärerna experimentera och skaffa sig erfarenhet och nu under andra generationens 
coachning kommer det en tid då det blir viktigt att det byggs en grund på teori empirisk 
forskning. Coach är inte en skyddad titel och ingen “äger” coachning eller rätten att praktisera 
coachning. Dock håller alltså coachningen på att få tydligare teori, praktik och 
certifieringssystem (Gjerde, 2012, s.28–29).  
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3. TIDIGARE FORSKNING  
 
3.1 LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN VÄGLEDNING OCH 
COACHNING  
 
Vi har tidigare i vår uppsats förklarat begreppet vägledning och begreppet coachning och då 
kommit in på vissa likheter och skillnader. Denna rubrik syftar till att föra fram tidigare 
forskning kring likheter och skillnader mellan vägledning och coachning som vi finner relevant 
för studiens syfte. 
 

Coachning kan som vi redogjort för betyda olika saker utifrån vad som avses. Coachning kan 
definieras utifrån behoven som antingen organisationen har eller de som den klienten har. På 
samma sätt kan studie- och yrkesvägledning vara både en verksamhet rent organisatoriskt men 
det kan också vara det som vägledaren rent teoretiskt har som yrke eller hur man metodiskt 
arbetar med de som söker vägledning (Langström, 2015, s.202–203). Langström menar att 
oberoende av vad man väljer att definiera så finns det likheter i detta avseende mellan 
coachning och studie- och yrkesvägledning. Coachning och vägledning befinner sig alltså inom 
det yrkes- samt studiemässiga området som tidigare nämnts. Langström menar att de två har 
starka biografiska drag. Med biografiska drag menar Langström att man fokuserar på ett 
berättande om en aktuell situation, önskningar, hinder och målsättningar. Både coachning och 
vägledning bedriver sitt arbete genom att göra det lättare för den klienten att reflektera kring 
sin situation (Langström, 2015, s.215).  Som tidigare nämnts i vår inledning så menar forskaren 
Christer Langström att det finns både likheter och skillnader mellan coachning och vägledning. 
En likhet är att de båda kan hjälpa individer att förstå sig själva och vilka hinder och möjligheter 
som finns utifrån individens kontext. Forskaren menar att studie- och karriärvägledare kan bli 
bättre på att bli mer handlingsinriktade, målfokuserade samt tydligare i sin pedagogik gentemot 
klienten. Forskaren menar att coacher kan bli bättre på att problematisera sin roll som aktör i 
samhället utifrån en vetenskaplig synvinkel samt att arbeta och reflektera mer utifrån etiska 
riktlinjer (Langström, 2015, s.216).  

Varje vägledningsform relaterar på olika sätt till coachning och de mest kända formerna är 
konsultation, handledning, rådgivning, kollegiebaseradvägledning, vägledning inom 
hantverkstraditionen samt handlings-reflektionsvägledning där vi har valt att beskriva och gå 
djupare in på handledning, rådgivning samt handlings-reflektionsvägledning, som vi anser är 
relevanta för vår studie (Gjerde, 2004).  

3.1.1 VÄGLEDNINGSFORMERNAS RELATION TILL COACHNING  
Handledning innebär en vägledning där vägledaren har en högre kompetens än den som söker 
vägledningen. Denna formen av vägledning pågår över en ”längre” tidsram och det finns en 
hierarki mellan den vägledde och vägledaren i avseende av status. Det finns en större 
ordergivning i denna vägledningsform än inom konsultation. Ofta är den som vägleder verksam 
inom en utbildningsinstitution eller liknande område. Handledning är också förknippat med 
obligatoriskt deltagande av icke personlig karaktär, snarare yrkesmässig eller uppdragsmässig 
och där vägledaren har ett ansvar gentemot den vägleddes resultat. Gjerde menar att denna 
vägledningsform skiljer sig tydligt från coaching. Skillnaderna består i att coachen är likställd 
medan handledaren är överordnad den vägledde/klienten. Vägledaren är ansvarig gentemot 
klienten medan coachen är ansvarig för processer, inte klientens handlingar. Handledning är 
en deltagande aktivitet från den vägleddes/ klientens sida medan coaching som tidigare nämnt 
är frivillig (Gjerde, 2004). 
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Begreppet rådgivning kan ha tre olika innebörder enligt Gjerde, en behandlarroll som betyder 
att man hjälper en klient med besvär kring kriser, en förebyggande roll där man identifierar 
problem och förhindrar att dessa problem uppkommer vid senare tillfällen i framtiden, en 
undervisande och uppbyggande roll som innebär en hjälp till självhjälp där den klienten 
upptäcker och kan utnyttja sin egna potential. Likheten mellan coaching och rådgivning består 
enligt Gjerde bara av att båda har ett mål kring att klienten ska utveckla sina egna förmågor 
och upptäcka dem.  En skillnad mellan coaching och rådgivning är att inom coaching finns en 
mer restriktiv syn på att ge råd om det inte har lagts fram som ett förslag (Gjerde, 2004). 

Syftet med vägledning utifrån handlednings- och reflektionsperspektivet är att ge klienten en 
djupare förståelse eller insikt i det egna arbetet där utövaren växlar mellan handlingen inom 
yrket och reflektion kring handlingen. Gjerde påpekar att en sådan reflektion förstås kan utövas 
av individen själv men att den blir bättre utförd med en vägledare. Genom reflektion kan 
klienten själv hitta sina bästa yrkesförmågor genom att handla och sedan reflektera kring sin 
handling. Det handlar här inte om att ge direktiv kring det bästa sättet att utföra något på utan 
att hjälpa klienten att själv förändra och utveckla sin förmåga genom utmaningar eller impulser. 
Utifrån kunskap, värderingar och erfarenheter samt kvalitetsmässiga och etiskt förhållningssätt 
handlar det om att hitta sitt eget sätt att utföra arbetet på. Gjerde menar att denna typ av 
vägledning är väldigt lik coachning och väljer att kalla det coachingens ”syster”. De metoder 
som används inom denna vägledningsform i samtalet är enligt Gjerde mycket lika de metoder 
som används inom coaching.  Inom handlings- och reflektionsvägledning används följande 
metoder i samtalet: Uppmärksamhet, parafrasera, spegla, ställa frågor, sammanfatta, 
inramning, konfrontering. Inom Coaching används metoden såsom aktivt lyssnande, 
konkludera, artikulera-upprepa, effektfulla frågor, sammanfatta samt inramning. Skillnaderna 
mellan coaching och denna form av vägledning består enligt författaren av att coaching 
behandlar både den yrkesmässiga, studiemässiga och personliga frågor medan vägledningen 
här bara behandlar den yrkesmässiga och studiemässiga (Gjerde, 2004). 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
 
4.1 KERSTIN KEEN  
 
Kerstin Keen (2002) har som vi har tidigare nämnt delat in kompetensbegreppet i sex delar. 
Hon framhåller att delarna bygger på varandra och behöver varandra. Eftersom Keen menar att 
de olika delarna av kompetensbegreppet bygger på varandra så finner vi det relevant att 
beskriva alla dessa sex delar.!Den första delen beskriver färdigheter och hon syftar på förmågan 
att kunna agera och utföra något. Färdigheter är något som man utvecklar men som tar tid och 
kräver ständig träning och repetition. Ett exempel på en färdighet som idag ses som en 
nödvändighet för de flesta är kommunikation, i tal och skrift.  Det är en färdighet som vi måste 
upprätthålla och som vi ständigt kan utveckla. Men för att klara en situation menar Keen att 
det inte räcker med färdigheter utan vi behöver även kunskaper. Med kunskaper menar hon att 
olika uppgifter fordrar olika typer av fakta, sammanhang och metoder, tex så behöver en 
ekonom andra kunskaper än vad en läkare behöver. Kunskaperna erhålls ofta genom en formell 
inlärningssituation, dvs i ett skolsammanhang. Även media och samtal är vägar till ny kunskap 
och Keen menar att just samtal är ett av de bästa sätten att få ny kunskap. Kunskaperna har 
blivit allt viktigare i vårt samhälle men oftast krävs det en kombination av färdigheter och 
kunskaper för att klara av en uppgift. Övning av färdigheter och inhämtande av kunskaper kan 
ske i klassrum men det är först när den används i verkligheten, i en inte lika kontrollerad 
situation, som det uppstår goda färdigheter.  
 
Den tredje delen i Keens beskrivning av kompetensbegreppet handlar om erfarenhet. Hon 
menar att en stor del av vårt lärande sker genom “learning by doing” dvs. genom att vi får 
erfarenheter. Mycket kan man träna på men det är först när det sker i verkligheten som 
färdigheterna prövas. För att kunna hantera alla likartade eller olika situationer som kan uppstå 
så behövs det alltså erfarenhet. Men för att lära genom erfarenhet så måste det finnas tid till 
reflektion och till att tänka igenom vad det är man har varit med om och vad man har lärt sig 
av det. Det är alltså först när man har reflekterat och tagit lärdom av sina erfarenheter som ens 
förmåga att hantera liknande situationer utvecklas och blir bättre. För att komma till denna 
insikt så kan man behöva någon att “bolla” erfarenheterna med som tex en handledare, kollega 
eller lärare. Erfarenheter brukar ibland även gå under “livets skola” (Keen, 2002). 
 
I dagens informationssamhälle diskuteras ofta betydelsen av nätverk. Keen (2002) beskriver 
att genom deltagande i olika konstellationer som tex konferenser, medlemskap i föreningar och 
olika organisationer så bygger varje person upp sitt eget kontaktnät som då blir personbundet. 
Förmågan att agera kräver också ofta kontakter och inflytande. Nätverk och kontakter skapar 
möjligheter till samarbete och relationer. Relationer och kontakter ger möjligheter till 
erfarenhetsutbyte, vilket i sin tur skapar ytterligare kunskaper. I kommunikation med personer 
med andra och olika erfarenheter utökar vi vår kunskap och vår förmåga att nå resultat. Vår 
förmåga i att utnyttja både formella och informella nätverk är därför av stor vikt för att kunna 
utföra arbetsuppgifter.   
 
Alla bär på grundläggande värderingar som tex att göra rätt för sig, att vara ärlig och att kunna 
ta ansvar. Keen menar att det idag kan finnas individer som kan ha mycket kunskaper, 
färdigheter, erfarenheter och ett stort nätverk men som inte tar ansvar för när hen har gjort fel. 
Personen ifråga är då inte kompetent till att klara situationen. Keen tar även upp vilja av att 
göra “det lilla extra” som för deltagaren, klienten eller eleven betyder extra mycket. Kvaliteten 
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i en tjänst grundar sig i människors vilja att göra ett bra jobb eller och att ta ansvar och stå för 
eventuella misstag.  
 
Den sista delen i Keens kompetensbeskrivning handlar om att samordna och balansera alla 
färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontakter och värderingar och för detta så behövs kraft 
och energi. Individen måste ha energi samt förmåga att tänka framåt och förmågan att kunna 
koordinera för att tex. en organisation, ett arbete eller ett projekt ska kunna drivas framåt. Att 
kunna entusiasmera tex medarbetare kan vara avgörande för att ett arbete ska gå framåt. Den 
som kraftfullt klarar av att organisera och samordna alla delar har enligt Keen makt över 
situationen och är då även kompetent (Keen, 2002).  
 
4.2 DET UTÖKADE KOMPETENSBEGREPPET  
 
Knud Illeris (2012) menar att man sällan nämner bedömningar, beslut och personlighetsdrag i 
definitioner av kompetens. Detta trots att det är centrala element i det praktiska användandet 
av kompetenser. Illeris menar att anledningar till att man inte fokuserar på dessa kan vara för 
att de anses som självklara eller svåra att hantera. Men när man tittar på kompetenser utifrån 
en humanistisk synvinkel menar Illeris att det finns andra kompetenselement som kan vara av 
stor betydelse (Illeris 2012, s.49–59). Vi har valt att lyfta fram Illeris beskrivning av empati, 
som vi tidigare nämnt i bakgrunden som ett element i Illeris utökade beskrivning av begreppet 
kompetens, eftersom vi har funnit det relevant för vår analys.  
 
Empati har traditionellt inneburit att man kan avläsa och uppleva andra människors känslor 
och att man kan göra ett perspektivskifte där man sätter sig in i hur andra människor upplever 
saker (Illeris, 2012). Enligt Illeris så kan empati uppfattas som en särskilda förmåga som har 
utvecklats hos en del människor. I samband med kompetensbegreppet menar Illeris att empati 
kan ha en väsentlig betydelse. Trots att de flesta nog skulle hålla med om att inlevelsen i 
förhållande till andra människor och hanteringen av olika kända eller okända situationer i 
synnerhet när det gäller relationer och förhållande till andra personer, kan vara ett avgörande 
kompetenselement så finns empatin fortfarande endast i kompetensbegreppets periferi. Trots 
att man ofta pratar och tillskriver betydelsen av empati i praktiken så är det sällan som man tex 
försöker mäta det eller systematiskt rikta in sig på det. Vidare menar Illeris att så fort man 
kommer utanför de socialt inriktade utbildnings- och funktionsområdena är empati sällan något 
som man målinriktat arbetar med. Om man reflekterar över sina erfarenheter, gärna i 
samverkan med människor med erfarenhet inom området så kan man enligt Illeris öva upp och 
bli bättre på empati. Illeris ger terapeutiskt orienterade utbildningar där man i många år har 
arbetat med detta, som ett exempel. Han beskriver vidare att modern hjärnforskning har visat 
att kvinnor i genomsnitt i högre grad än män är disponerade för utveckling av empati, vilket 
överensstämmer med en vanlig syn på könsskillnader. Avslutningsvis så säger Illeris att det är 
fel och olämpligt att inte ta empatin i beaktning när man tittar på den praktiska 
kompetensanvändningen (Illeris 2012, s.53–55).  
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4.3 CEDEFOP´S KOMPETENSBESKRIVNING  
 
Inom EU:s organ för yrkesutbildning, Cedefop, där bl.a. vägledning ingår har det gjorts en 
kompetensbeskrivning av vägledarens uppgifter (Lovén, 2015, s.38). Tanken med en 
kompetensbeskrivning kring vägledning utifrån ett europeiskt perspektiv är att skapa en allmän 
och gemensam ram för hur arbetet med vägledning av individer inom EU bör bedrivas. Denna 
kompetensbeskrivning har arbetats fram från en europeisk studie som omfattade två delar. Den 
första delen handlade om en överblick över den nuvarande situationen kring karriärvägledarnas 
kompetenser. Den andra delen handlade om en analys kring de trender och förändringar som 
sker inom vägledares kompetenser. Cedefop menar att en kompetensbeskrivning också kan 
fungera som ett verktyg för vägledare att förhålla sig till i sitt vägledande arbete (Cedefop, 
2009 s. 74). Cedefop definierar vägledning enligt följande: 
 

Career guidance refers to services intended to assist people, of any age and at any point 
throughout their lives to make educational, training and occupational choices and to manage their 
careers. Career guidance helps people to reflect on their ambitions, interests, qualifications and 
abilities. It helps them to understand the labour market and education systems, and to relate this 
to what they know about themselves. Comprehensive career guidance tries to teach people to 
plan and make decisions about work and learning. Career guidance makes information about the 
labour market and about educational opportunities more accessible by organizing it, 
systematizing it, and making it available when and where people need it (Cedefop, 2009 s.76) 

 
Som citatet anger så rör sig deras definition av vägledning både inom områdena studier och 
yrken vilket gör deras kompetensbeskrivning relevant för vår studie som undersöker 
kompetenser mellan studie- och yrkesvägledare och coacher som arbetar inom det området.  
 
Med hjälp av denna kompetensmodell så hoppas vi på att kunna få en överblick över skillnader 
och likheter mellan olika former av kompetensanvändning mellan studie- och yrkesvägledare 
och coacher. Vi anser även att denna modell av kompetensbeskrivningar av vägledarens 
arbetsuppgifter är användbar som verktyg att använda i vår kommande analys.  

 
Grundläggande kompetenser 
 
Grundkompetenserna i Cedefop beskriver förmågor, färdigheter och kunskaper som alla 
yrkesverksamma vägledare bör ha i sitt vägledande arbete enligt Cedefop. Dessa kompetenser 
ska anpassas utefter sammanhanget och klienten och återspeglar inte arbetsuppgifter som inte 
är vägledningsrelaterade (Cedefop, 2009 s.77). 
 
- Etisk medvetenhet. Etisk medvetenhet handlar om att vägledaren ska vara medveten om 
etiska principer i sitt arbete med klienten samt ha en medvetenhet om lagar och riktlinjer som 
man ska arbeta efter i vägledningsarbetet.  
- Insikt om mångfald och olikheter. Detta handlar om en medvetenhet hos vägledaren kring 
sina egna attityder till olika kulturer, det handlar även en medvetenhet kring diskriminering 
samt olika fördomar kring olika stereotyper.  Det handlar också om respekt för andras 
värderingar och deras omvärldssyn.  
- Medvetenhet om egna förmågor och begränsningar.  Detta handlar om att man som 
vägledare måste reflektera över sin egen kapacitet, att inse sina begränsningar och att kunna 
hänvisa till annan profession när det behövs.  
- Användande av teori och forskning. Detta innebär att vägledaren ständigt bör sträva efter 
att utveckla och uppdatera sin kunskap om livslånga karriärutvecklingsprocesser, 
karriärvägledningsteorier, övningar och annan ny teori som är relevant för arbetsrollen. 
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- Kunskaper och färdigheter i kommunikation och kommunikationsteknologi.  
Kommunikation handlar om en rad färdigheter såsom lyssnande, ifrågasättande, sonderande, 
stödjande och utmanande och sammanfattande av det klienten säger. Att vägledaren försäkrar 
sig om att hen har uppfattat klientens berättelse rätt. Här nämner även Cedefop vägledarens 
sociala förmåga. Kompetens i kommunikation inkluderar även användning av olika medier 
som tex. telefon- och videokommunikation, e-post samt tillgång och användandet av Internet 
som redskap för interaktion med klienten.  
 
Klientrelaterade kompetenser  
 
Det som vägledaren gör riktat mot klienten i en aktivitet, antingen direkt med individen eller 
med en grupp, ansikte mot ansikte eller genom kommunikation över telefon eller internet 
(Cedefop, 2009 s.78).  
 
- Skapa och genomföra karriärutvecklande aktiviteter. Detta kompetensområde handlar 
om flera olika arbetsmetoder för karriärutveckling med klienten som att sätta ramar för mötet 
och att genomföra kartläggningssamtal för att se individens behov, klargöra förväntningar på 
vägledningen och vilka resurser vägledaren kan erbjuda. Det handlar också om att utveckla 
klientens självförståelse gällande hens egna färdigheter, förmågor, intresse samt förståelse av 
sin klientens livshistoria. Det syftar även till att utmana klientens hopp och farhågor. Denna 
kompetens handlar också om att bygga upp klientens förmåga till att bygga sin egen karriär 
och där ingår användandet av coachningtekniker i arbetet med klienten, att få klienten att 
förbättra sin prestationsförmåga, försöka få klienten att bli anställningsbar, att utveckla 
klientens olika förmågor i olika avseenden, att få klienten att känna motivation, att få klienten 
att kunna använda sig av andra människor eller andra resurser. Ytterligare ett område inom de 
karriärutvecklande aktiviteterna kring klienten handlar om att vidga klientens perspektiv samt 
att göra en handlingsplan. Att vidga klientens perspektiv menar Cedefop kan handla om att 
identifiera möjligheter, att testa olika saker med klienten för att se vad som kan fungera eller 
inte, förmåga att kunna fokusera på förändring hos klienten och att få feedback från klienten. 
Att göra handlingsplan innebär att arbeta utefter action-taking hos klienten, hjälpa klienten att 
sätta ett mål, identifiera hinder och överkomma dessa hinder samt att i handlingsplanen 
identifiera resurser som kan hjälpa till under vägen utifrån klientens nätverk  
(Cedefop, 2009, s. 80). 
  - Skapa informationsmöjligheter som är ett kompetensområde inom klientrelaterade 
kompetenser handlar om att vägledaren kan identifiera korrekta informationskällor eller andra 
informationsområden såsom att identifiera expertis utanför sitt eget område, känna till trender 
inom arbetsmarknaden samt studier och ha kunskap om fritidsaktiviteter, ha kunskap om 
samhällsutvecklingen samt känna till olika sorters information på regional, lokal och 
internationell nivå och kunna erbjuda klient relevanta informationskällor för inhämtning av 
information eller kunskap och att kunna lära klienten att använda dessa källor. Det handlar 
också om att vägledaren förstår på vilken nivå klienten befinner sig kunskapsmässigt om 
datorer, och klientens förmåga att hantera information från olika sorters informationskällor. 
Det handlar också om att vägledaren kan lära klienten att värdera och utnyttja information och 
tänka självständigt utifrån olika sorters informationskällor (Cedefop, 2009, s. 81). 
- Skapa och genomföra kartläggningar. Detta kompetensområde handlar om att klargöra och 
komma överens med klienten om vad som behöver göras, vilka behov som finns, vad klienten 
har för intresse med hjälpen, lära klienten att själv utvärdera sina resultat, kartlägga förmågor 
och intressen men även att klienten själv lär sig detta, ta reda på klientens språkkunskaper. Det 
handlar också om att vägledare kan tolka resultatet av olika sorters intressetester eller andra 
tester gällande klienten och förstå deras relevans i förhållande till klientens mål eller strategier. 
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Vidare handlar detta kompetensområde om att upptäcka nya färdigheter hos klienten och att 
kunna överblicka vad klienten lärt sig under tiden (Cedefop, 2009, s. 81–82). 
-Underlätta övergångar till studier och arbete är ett kompetensområde som handlar om att 
vägledaren har förmåga att avgöra om klienten ska arbeta, arbetsträna eller skugga på 
arbetsplats samt att ta ett beslut till förslag kring detta. Det handlar också att ge klienten råd 
kring hur man skriver ett CV eller personligt brev inför en ansökan, känner till intervjutekniker, 
känner till antagningsprocesser kring klientens ansökning och lär klienten hur man beter sig på 
en arbetsplats (Cedefop, 2009, s. 83).   
-Kurser i karriärlärande. Detta kompetensområde innebär att vägledaren kan skapa en 
lärsituation, ett program/kurser eller sessioner kring karriärlärande aktiviteter och se vilka 
klienter som kan passa in på detta program samt veta hur man lägger upp innehållet i dessa 
program eller sessioner. Det kan handla om att kunna skräddarsy ett program som möter 
klientens behov och få klienten/ klienterna delaktiga i det men även att kunna ändra på 
innehållet om så behövs. 
-Vid behov remittera och sätta in stöd. Denna kompetens syftar till att man som vägledare 
måste ha insikt i sin egen professions begränsningar och ha kunskap om när man behöver 
remittera klienten vidare till andra professioner. Det handlar även om att ha kompetensen i att 
veta vart man ska remittera vidare klienten samt att säkerställa att det finns förtroende, 
motivation och acceptans av behovet hos klienten för att kunna sätta in stöd eller remittera 
vidare. Det kan även handla om att hitta andra mentorer eller förebilder som stöd för klienten 
(Cedefop, 2009, s.82).  
 
Stödjande kompetenser 
 
Dessa kompetenser berör uppgifter i relation till den professionella vägledarrollen. Dessa 
kompetenser beskriver bl.a. arbetet med att skapa strategier för karriärutveckling, nätverkande 
och samarbete med andra aktörer och uppdragsgivare samt utveckling och fortbildning av 
vägledarrollen (Cedefop, 2009, s.83).  
 
- Handskas med informationsmaterial. Detta syftar till att vägledaren ska identifiera 
information som behövs för karriärutvecklande aktiviteter och det då kan handla om 
information kring sysselsättning, arbetsmarknad, företagande, utbildning och praktik. 
Kompetensen innefattar även att leta upp, skriva och förbereda information för att möta 
behovet som finns men även att granska och uppdatera informationen som delges klienterna 
(Cedefop, 2009, s.84).  
- Nätverka. Denna kompetens handlar om att arbeta inom ett nätverk samt att bygga upp 
samverkan och olika partnerskap.  Att identifiera och upprätta relevanta nätverk för 
arbetsrollen. Det kan tex handla om anställnings, utbildnings eller praktikkontakter där man 
kan ha ett utbyte av tex information (Cedefop, 2009, s.85).  
- Hantera registrering och arkivering. Detta syftar till kompetensen att kunna skapa och 
behålla och använda register och journaler utifrån sekretess och juridiska krav. Men det kan 
även handla om dokumentation av handlingsplaner, personliga utvecklingsplaner och 
organisatoriska policyer. I denna kompetens tar Cedefop även upp resursanvändandet, dvs 
prioriteringen av vägledarens egna tid, medel och finansiella resurser (Cedefop, 2009, s.85).  
- Utveckla metoder för karriärutveckling. Syftar till att utforma och genomföra strategier 
för karriärutveckling. Att utifrån en förståelse för klientens behov, sett ur social, ekonomisk 
och demografisk situation, tillhandahålla karriärutvecklande metoder som passar klienten. Men 
även att utveckla metoder med syfte att formulera mål och tidsplaner. Att tydliggöra 
ansvarsområden och att identifiera och förse personer som arbetar i vägledningsprocessen med 
utveckling och utbildning kring området. Kompetensen innefattar även att ge och anpassa 
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material, att granska, utvärdera och ändra material samt att stödja arbetet med kvalitetssäkring 
(Cedefop, 2009 s.86). 
- Samarbeta. Syftar till ett samarbete med berörda parter såsom uppdragsgivare, läroverk, 
kommun, regering.  Identifiera intressenter och grupper där man kan utveckla och upprätthålla 
relevanta relationer (Cedefop, 2009 s.86).   
- Engagerad i utvärdering och forskning. Denna kompetens handlar om att man som 
vägledare behöver vara insatt i aktuell forskning samt kunna tolka, presentera och använda sig 
av information och källor som har en förankring i forskning. Arbetet som man bedriver ska 
utvärderas (Cedefop, 2009 s.87).  
- Fortbilda sig. Denna kompetens syftar till att vägledaren ständigt ska reflektera över sina 
arbetssätt och metoder samt inhämta nya kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla sig. 
Även en form av självutvärdering bör bedrivas.  För att hålla sig uppdaterad ska man delta i 
olika utvecklingsverksamheter som tex. workshops, konferenser, kurser och därefter applicera 
ny kunskap i vägledningsarbetet. Vägledaren bör även vara ett stöd till chefer och kollegor i 
detta arbete (Cedefop, 2009 s.87).  
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5. METOD   
 
5.1 INSAMLINGSMETOD  
 
Vi vill i vår studie nå en ökad förståelse för vilka eventuella skillnader och likheter i 
kompetenser som studie- och yrkesvägledare och coacher besitter och använder i sitt 
yrkesutövande. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod av empiri. 
Eftersom vi inte kommer att fokusera på frågor som rör kvantifieringar såsom antal, procent 
eller frekvenser, utan istället har ett fenomenologiskt perspektiv som fokuserar på meningen 
av det respondenterna säger, hur de reagerar och resonerar så lämpar sig den kvalitativa 
intervjun som metod enligt Jan Trost (2005, s.14). I den kvalitativa intervjun är det önskvärt 
att låta svaren röra sig i olika riktningar då det ger information om vad respondenten upplever 
som viktigt. Detta ger forskaren möjlighet att vara flexibel kring intervjufrågor samt följdfrågor 
utifrån intervjuguiden. Bryman menar att den kvalitativa intervjun därmed kan nå fylliga och 
uttömmande svar (Bryman, 2009, s.300). En semistrukturerad intervju som insamlingsmetod 
lämpar sig för fall där forskaren inleder sin forskning med ett relativt tydligt fokus. Bryman 
pekar på att tonvikten måste ligga på hur respondenten förstår och uppfattar frågorna som ställs. 
Det gäller att forskaren eller intervjuaren förstår vad respondenten upplever som viktigt vid en 
förklaring. Man bör enligt författaren utforma frågorna på ett sådant sätt att de ser till att kretsa 
kring de teman som rör syftet eller problemområdet. Bryman menar att anledningen till att 
frågorna inte ska vara alltför specifika beror på att sådana frågor kan hindra alternativa synsätt 
hos respondenten (Bryman, 2009 s.301). Vi arbetade fram en intervjuguide som vi valde att 
dela upp i teman utefter våra forskningsfrågor och utifrån Cedefops kompetensbeskrivningar 
av vägledning som ram.   Vi ställde även följdfrågor när vi ville ha ett förtydligande eller ville 
veta mer. 
 
5.2 URVAL 
 
Enligt Trost (2005, s.117) så ska urvalet i kvalitativa studier vara heterogent inom en given 
ram, med viss variation bland dem som är därinom. För vår studie innebär detta att urvalet 
består av coacher och studie- och yrkesvägledare som arbetar utanför skolans värld inom 
området studier eller yrke. Bekvämlighetsurval är enligt Trost (2005, s.120) en vanlig och 
praktisk metod vid kvalitativa studier. Metoden innebär att forskaren använder det som man 
lätt kan få tillträde till. För att komma i kontakt med respondenter så har vi använt oss av våra 
kontaktnät samt via internet sökt upp och kontaktat coacher och studie- och yrkesvägledare 
som arbetar med klienter inom ett område som handlar om yrken och studier, vilket innebär att 
vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval. Vi har intervjuat åtta stycken respondenter varav 
fyra stycken arbetar som studie- och yrkesvägledare och fyra stycken arbetar som coacher. Tre 
av fyra studie- och yrkesvägledare som vi intervjuade var kvinnor och en var man. 
Fördelningen av kön var likadan hos coacherna dvs. det var tre kvinnor och en man. Studie- 
och yrkesvägledarna som vi har intervjuat har samtliga examen från studie- och 
yrkesvägledarprogrammet, 180hp.  I valet av coacher så har vi inte tagit hänsyn till de olika 
prefixen i titlarna så som tex.  livs-, karriär-, management och ledarcoachning utan istället har 
vi valt att ha fokus på coacher som arbetar med klienter inom områdena yrke och studier. 
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5.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
 
Vi kontaktade våra respondenter via mail eller telefon, där vi kort presenterade oss, vår studie 
och frågade om det fanns intresse för deltagande i vår studie. Vi informerade även om att 
deltagandet var frivilligt och anonymt samt att de hade möjlighet att när som helst avbryta sitt 
deltagande i studien. För de som tackade ja bestämde vi tid och plats för att genomföra 
intervjun. Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss och utförde således fyra stycken 
intervjuer var. Alla intervjuer utfördes på respondenternas arbetsplats förutom en intervju som 
utfördes på ett bibliotek. Intervjuerna varade mellan 35–60 minuter. Vi använde oss av 
ljudupptagning vid intervjuerna vilket samtliga respondenter lämnade samtycke till. Detta 
gjorde att vi kunde fokusera på intervjuerna istället för att anteckna men också för att i 
efterhand kunna bearbeta intervjuerna tillsammans i sin helhet.    
         
5.4 BEARBETNING 
 
Vi bearbetade vår empiri genom att försöka hitta olika teman kring respondenternas svar. Vi 
lyssnade tillsammans igenom intervjuerna för att hitta dessa teman. Dessa har vi i resultatdelen 
samt analysen valt att benämna som fokusområden. Vi tog hjälp av EU´s organ Cedefops 
modell över kompetensbeskrivningar av vägledarens arbetsuppgifter, Kerstin Keens 
kompetensbeskrivning samt Illeris utökade kompetensbegrepp för att analysera och granska 
vår empiri. Trost (2005, s.125) menar att det vid kvalitativa studier inte finns några definierade 
tekniker att använda vid bearbetning av det empiriska materialet. Fantasin och kreativiteten ska 
vara hjälpmedel vid analysen.  
 
5.5 TILLFÖRLITLIGHET 
 
Trost (2005, s.112–113) menar att det blir att svårt att prata om reliabilitet i kvalitativa studier.  
Däremot försöker vi eftersträva en hög validitet genom att arbeta fram intervjufrågor som 
tydligt kan kopplas till våra frågeställningar så att vi får svar på det vi efterfrågar. Frågorna 
kommer även att ställas på mer än ett sätt för att få en tydligare bild av vad respondenterna 
menar. 
 
5.6 ETISKA RIKTLINJER  
 
Enligt Vetenskapsrådet etiska kravs rekommendationer så kommer vi att informera 
respondenterna om studiens syfte. Vi kommer även att erbjuda respondenterna om att ta del av 
studien när den är färdig (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Det kommer att vara 
frivilligt att deltaga och respondenterna kommer att få lämna samtycke till deltagande samt 
ljudupptagning vid intervju. Respondenterna har rätt till att avbryta sitt deltagande i studien när 
som helst utan att det kommer att ha någon negativ konsekvens för dem. För att följa 
konfidentialitetskravet i vår studie så kommer våra respondenter att vara anonyma och kommer 
inte att kunna identifieras. Vår insamlade empiri kommer endast att användas i 
forskningsändamål.  
      
5.7 METODKRITIK   
 
Vår studie är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. En 
kritik som Bryman (2009, s.270–271) lyfter fram kring användandet av kvalitativa studier är 
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subjektiv. Kritiken riktar här in sig på att kvalitativ forskning har en osystematisk uppfattning 
om vad som är viktigt från början. Det kan bli oklart vad en kvalitativt inriktad forskare har 
som motiv med sin studie. Vi har i vår intervjumall utgått ifrån Cedefops 
kompetensbeskrivning som en övergripande struktur för att ha ett fokus på kompetenser från 
början för att hålla oss inom ett område som stämde överens med vårt syfte. En annan 
kritikpunkt kan vara svårigheten med att replikera en undersökning eftersom det är forskaren 
som avgör vad som blir viktigt att inrikta sig på vid datainsamlingen. Bryman menar vidare att 
kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera på andra områden än de ställen där de är 
utförda. Trost menar att urvalet som sker vid kvalitativa studier inte kan ses som representativt 
i statistisk mening men är samtidigt inget som forskaren ska sträva efter. (Trost, Jan 2005, 
s.121). 
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6. RESULTAT  
  
I det här avsnittet presenterar vi det resultat i vår insamlade empiri som har anknytning till våra 
problemställningar.  Resultatet redovisas utifrån de område som respondenterna kretsade kring 
i intervjuerna, dvs vi har valt att kategorisera huvuddragen från empirin i olika fokusområden 
(Backman, 2016, s.45). Denna kategorisering har gjorts utifrån de område/tema som 
respondenterna flertalet gånger återkom till i intervjuerna eller ett ämne som flertalet 
respondenter har gjort tydliga resonemang kring. Eftersom vi i vår studie avser att undersöka 
eventuella likheter och skillnader i kompetensanvändning mellan studie- och yrkesvägledare 
och coacher så har vi valt att lyfta fram huvuddragen ifråga om kompetenser inom de båda 
yrkeskategorierna istället för att lägga fokus på likheter och skillnader inom var och en 
yrkeskategori.  I första delen presenterar vi resultatet från de fyra studie- och yrkesvägledarnas 
intervjuer och delar in denna empiri i fem stycken fokusområden. Därefter presenterar vi 
resultatet från de fyra coacherna som vi har intervjuat och delar in även den empirin i fem 
stycken fokusområden. Avsnittet kommer inte att innehålla några generella slutsatser eller 
analyser utan är ett försökt till att presentera en neutral och objektiv beskrivning av vad som 
framkommit i våra intervjuer (Backman, 2016, s.45).  
 
6.1 RESULTAT FRÅN INTERVJUER MED STUDIE- OCH 
YRKESVÄGLEDARE  
 
Empati 
 
Tre av fyra studie- och yrkesvägledare i vår studie talade om vikten av att vara empatisk och 
att ha viljan att hjälpa andra människor. En respondent uttryckte det på följande vis:         

 
“Empatisk för att kunna möta och förstå dem som har det lite svårare. Tålamod. Man måste ha 
hjärtat på rätt ställe. Man måste vilja hjälpa och ha ett intresse i att hjälpa.”  

 
En annan studie- och yrkesvägledare beskriver det som att man som studie- och yrkesvägledare 
måste ha motivation till att göra stora ansträngningar för andra människor och uttrycker: 
 

“Även empati är viktigt för att skapa förståelse för varandra. Jag tänker att personer som arbetar 
som vägledare eller coach måste ha någon sorts motivation till att vilja göra så mycket 
ansträngningar för andra, en inre motivation kan ju exempelvis vara att vägledaren eller coachen 
är just empatisk eller hjälpsam kanske.” 

 
En annan respondent reflekterar över sitt egna empatiska förhållningssätt och beskriver det 
med: 

 
“Mot dagen slut är det lätt att man är trött och då kanske man inte har lika mycket energi till att 
vilja lyssna på ett empatiskt sätt. Hur man kan lösa det vet jag inte men i varje fall försöka vara 
medveten om den begränsningen.” 
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Acceptans av människors olikheter och olika förutsättningar 
 
Studie- och yrkesvägledarna betonade att man i arbetet ofta kommer i kontakt med människor 
med olika bakgrund och olika förutsättningar. Ofta handlar det om deltagare som har många 
misslyckande och svåra motgångar med sig i bagaget. En respondent uttrycker sig på följande 
sätt:  

“Det är viktigt att lyssna och acceptera det klienten säger utan att komma med egna värderingar, 
att man inte har fördomar, och att man behandlar alla lika.” 

 
En annan studie- och yrkesvägledare uttalar sig:  
 

”Min förståelse för människors olika förutsättningar, värderingar och kultur är en grund för att 
jag ska kunna göra ett så bra och fördomsfritt jobb som möjligt.”   

 
En annan studie- och yrkesvägledare uttalar sig inom området som att:   
 

“Man måste möta klienten där den befinner sig utan att vara dömande”.  
 
Tre av studie- och yrkesvägledare nämner att de genom studierna på studie- och 
yrkesvägledarprogrammet har reflekterat och arbetat med sina egna värderingar och fördomar. 
En av respondenterna säger att man hela tiden måste arbeta med sig själv:   
 

”man är inte mer än människa men man lär sig att det inte alltid behöver vara som man först tror 
och det finns inte utrymme till att låta ens egna värderingar styra.” 

  
Trygghet 
 
I mötet med klienter och deltagare så beskriver samtliga studie- och yrkesvägledare vikten av 
att få klienten att känna sig trygg på olika sätt. Vidare uttrycker flera respondenter att klienten 
ska känna att man är där för dem. En respondent pratade om vad som hen tycker är viktigt att 
tänka på vid första mötet med klienten och uttryckte:  
 

“Bygga relation så att deltagaren känner sig trygg. Man är lite försiktigare, man behöver en bra 
relation för att få dem... Det ska kännas okej för deltagaren att berätta saker. Lyssna, förtroende, 
att man är där för dem.” 

 
En annan respondent uttrycker att ett klargörande av syftet med samtalet bidrar till trygghet 
hos klienten och säger: 
 

“Jag tycker att det är viktigt att tydligt beröra syftet med samtalet, både deltagarens syfte och 
även om jag har något syfte med samtalet. Det är en grund för att kunna kommunicera väl samt 
att det ger en trygghet i samtalet när vi båda vet vad vi har för förväntningar.”  

 
En respondent berättade att hen ofta blir kallad mormor pga. att hen skapar en trygghet hos 
klienterna och hen uttryckte:  
 

“Lyssnande och tryggheten, jag blir ofta kallad mormor och det blir jag för att jag lyssnar och är 
förtroendeskapande.” 
 

Och lite senare i intervjun så återvänder samma respondent till trygghet och pratar om vikten 
av att skapa trygghet genom att tex. komma ihåg klientens namn, känna igen klienten och att 
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ha en dialog med klienten. Men även att det är samma trygga personal som känner och arbetar 
kring klienten: 

“För oss är det viktigt att få in trygga personer som man känner igen och inte bara byter vidare.” 
 
Metoder och teorier 
 
Samtliga studie- och yrkesvägledare kom in på ämnet kommunikationsfärdigheter och tre 
studie- och yrkesvägledare gick specifikt in på samtalsmetodik. En av dem säger: 

 
“Jag tycker att jag har väldigt stor nytta dels av samtalsmetodiken vi haft under utbildningen då 
kommunikation är väldigt viktigt för att kunna arbeta framåt, vilket jag menar är huvudmålet i 
mitt uppdrag. Samtalsmetodiken använder jag också genom att ställa rätt frågor, vilket kan 
resultera i reflektion, riktning, feedback och ökad handlingskraft och motivation.”  

 
Två av studie- och yrkesvägledarna beskriver att de använder sig av är Gerald Egans 
samtalsmetod och den ena studie- och yrkesvägledaren menar att det är en heltäckande modell 
som fokuserar på bakgrund, nuläge och framåt. En respondent uttryckte sig på följande vis:  
 

”Det handlar ju om att föra ett professionellt samtal utifrån en sorts vetenskaplighet och då 
använder jag bland annat Egan.” 
 

Teorier som flera studie- och yrkesvägledarna nämner att de arbetar utifrån är konstruktivistisk 
teori, Planned Happenstance och Systems Theory och en studie- och yrkesvägledare uttrycker 
det enligt följande: 

 
“Jag använder mig av lite olika i olika sammanhang. I gruppvägledning så är många övningar 
anpassade utifrån teorier som Gottfredson, Planned Happenstance, Systems theory.” 
 

En annan respondent pratar om vikten av att ens arbete ska grundas i vetenskaplighet och 
uttrycker det som: 

 
“Jag ser till att det jag använder är vetenskapligt förankrat, dvs. det är inte vem som helst som 
har gjort det.” 
 

En respondent berättar att hen jobbar utefter många olika metoder och att hen använder dom 
“flexibelt” utifrån sin erfarenhet men säger att hon glömt namnet på dom men menar att de har 
en vetenskaplig grund. Hen säger: 
 

 “Man får känna efter vad som passar just den sökande som man träffar.” 
 
Motivation och hopp 
 
Samtliga studie- och yrkesvägledare lade stor tonvikt på att arbeta med klientens motivation. 
En respondent uttrycker sig på följande sätt om att motivera klienten:  
 

“För att deltagarna ska orka arbeta framåt så krävs det mycket stöd och positiv feedback så att 
de kan växa och få ökad motivation.” 
   

En annan respondent anser att motivera deltagarna är hens främsta uppdrag och hen talar även 
om vikten av att ge klienterna hopp. Vidare beskriver respondenten att om deltagaren ser målet 
så blir hen mer motiverad och hen uttrycker det på följande sätt:  
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“Om dom har en målsättning klar för sig så delar vi upp det i små delmål som dom kan ta för att 
komma till målet. Om man ser målet så blir man motiverad. Att ge klienterna hopp är en stor del 
av mitt arbete, att dom får tid med någon som dom tillsammans med kommer fram till vad man 
vill studera.”  

 
Ytterligare två studie- och yrkesvägledare pratar kring “att ge klienterna hopp” och en uttrycker 
följande:  
 

“Jag kan märka att dom får hopp tillbaka när jag gör en listning och värderar deras alternativ 
med dom. Dom får ju själva göra det med mig, och då ser man hur dom tänker och ja, dom börjar 
liksom brinna lite.” 

 
  
6.2 RESULTAT FRÅN INTERVJUER MED COACHER  
 

Arbetssätt och metoder med klienten 
Flera av de intervjuade coacherna talar om samtalet, besökande av platser och gruppaktiviteter 
som olika arbetssätt i deras arbete med klienterna. En coach uttrycker sig på följande sätt om 
vikten att förbereda klienter inför yrkeslivet:   

“Framför allt flexibilitet, många kan inte hantera dagens snabba omställningar. Idag är det högt 
tempo på arbetsmarknaden. Detta kan man jobba mycket med i grupp. Samarbete, många 
gruppövningar där man tränas i det.”  

Flera coacher återvänder också till lyssnandet i samtalet och en coach uttrycker det på följande 
sätt:  

“Det är att låta klienten berätta sin version av allting, jag är mer där för att lyssna, för att ge mig 
själv utrymme vad för individ jag har framför mig samtidigt som jag ger klienten utrymme att 
uttrycka sig på sitt sätt liksom.” 

 En coach sammanfattar sig själv lite mer men nämner vad flera av respondenterna pratade om 
gällande metoder på ett bra sätt:  

“Mitt uppdrag är att coacha deltagare som jag träffar varje vecka genom coachande samtal, 
gruppaktiviteter och genom att jobba även med proaktivt jobbsök tex företagsbesök, och 
föreläsningar.”  

 
Hjälpa klienten att se sina framgångar eller brister 
Ett tydligt område som samtliga coacherna förhåller sig till och även återvänder till är 
betydelsen av att se framgångar/ möjligheter hos klienterna, eller att nå framåt genom att se 
brister hos klienterna. En respondent uttalar sig på följande vis om vikten av att få klienten till 
att veta att hen kan klara saker:  

“Att hjälpa personer att se att de kan. Det är helt avgörande. Man får inte göra jobbet åt dem i 
allt för hög grad för då förminskar man dem. Det viktigaste är att berätta för dem om allt som de 
själv kan. Hjälpa dem att se sina framgångar för de är så vana vid motgångar. Inte döma dem, 
även när de misslyckas. Så ser de också att de klarar saker tillslut.” 

Ett annat citat i detta avseende som vi vill lyfta fram uttrycker sig på ett liknande sätt fast 
utifrån hinder och därefter möjligheter. De flesta av respondenterna uttalar sig även om att se 
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bristerna som en del att se möjligheter eller att arbeta för att klienten ska nå framgång med sina 
mål.   

“Se förbi deras brister som är uppenbara. Se möjligheterna. Finns en värdegrund som genomsyrar 
arbetet, se alla individer och att alla har en möjlighet. Någonstans finns det en plats för deltagaren 
det gäller bara att hitta den platsen. Fastna inte i hinderna utan titta på möjligheterna.”  

Ytterligare ett citat som cirkulerar kring hur man kan arbeta med brister hos klienterna som en 
viktig del kommer från en coach som uttalar sig på följande vis:  

”Rent spontant, alla kompetenser behöver man ju förbättra. Men det handlar om att se var dom 
brister, de kan tex vara välutbildade men dem saknar social kompetens, då får man bygga upp 
det. Men det kan vara tvärtom, väldigt drivna och öppna, men saknar arbetslivserfarenhet och då 
får man försöka bygga på det. Det är olika, men jag tror alla har kompetenser att utveckla.” 

En annan respondent uttrycker sig såhär:  
“Jobba med att tro på sig själv, ändra sitt tankesätt. Många har gett upp, jag kan inget, eller jag 
kan verkligen bara det här. Se kompetenser och att de kan användas inom andra områden.”  

Att klienten åstadkommer något 
 
Samtliga respondenter återvänder ofta till vikten av att klienten behöver få saker gjorda och 
åstadkomma och/eller klarar av något. En coach pratar om vad som hen anser är en viktig 
förmåga att ha i samtalet med klienter och säger:  

 
“Att jag har god förmåga att hjälpa människor att se att de kan. Då får dem energi och då händer 
det saker.”   

 
En annan coach säger:  
 

Vill att de hittar kraften inom sig så att de får motivation att ta tag i saker. De ska inte göra saker 
för min skull, utan sin egen. Belöningen ligger inom dem själv, inte upp till mig om de gör det 
eller inte.”  

 
Ytterligare en coach uttrycker sig kring saken och betonar sin egen roll lite mer i klientens 
uppgift av att klara saker:  

“Vara lite kickass-coach ibland som säger ”gör det här nu”, när det inte händer något. Men fånga 
upp först så att man är på rätt spår. Att ibland stötta genom att handgripligen hjälpa dem genom 
att tex följa med.”  

En annan coach uttrycker sig på ett liknande sätt angående klientens uppgift att klara av saker 
men betonar att vissa klienter är beroende av stöd för att klara av vissa uppgifter eller problem.  

“Ibland har man vissa klienter som är mer tillbakadragna och inte vill bli uppjagade, man måste 
läsa av personen men vissa behöver det där lilla extra det där med pushande och motivering, för 
dom hade inte klarat det annars.” 

Våga vara obekväm  
 
Detta område kretsar kring ett tema som handlar om att man i arbetet med klienter ibland måste 
våga vara obekväm genom att säga sanningen och/eller att vara ärlig som coach. Tre av 
coacherna kommer på olika sätt in på ämnet under intervjuerna. En coach uttalade sig enligt 
följande:  
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“Kan dock betyda att jag ibland är rätt tuff och informerar om saker som ligger deltagaren i fatet. 
Att vara coach är också att hitta tillfället när jag kan säga sanningen till deltagaren, tex ett lamt 
handlag. Allt handlar också om hur man säger det. Känner deltagaren att man säger det för att 
man vill hen väl så landar det rätt.”  

 
En annan coach pratar om skyldigheter och krav på klienten och uttrycker sig på följande sätt: 
 

“Det är ändå valbart, dem är inte tvungna till något, de ska känna att det är en mening med det, 
eller spännande, jag vill inte att mina klienter ska sitta av tiden för att de måste. Man ska våga 
vara utmanade och sätta krav, man ska veta att man har skyldigheter också, man ska ha något att 
jaga så blir det roligare”.  

 
En tredje coach som vi tycker kom in på området pratar om att våga vara obekväm genom att 
vara ärlig mot klienten i avseende på yrkesval och uttrycker följande:  
 

“Jag tror det är att kunna coacha rätt individ till rätt sysselsättning eller rätt väg, för ofta kan man 
ha en tanke om vad man vill göra men det är helt fel, yrket och ens personlighet måste matcha. 
Ibland har man vissa personligheter som inte passar vissa yrken. Men det främsta uppdraget är 
att vägleda människor åt rätt håll.” 

 
Anpassningar  
 
Det femte området är det sista området vi funnit att samtliga coacher på olika sätt förhåller sig 
till och det handlar om att coacherna på olika sätt måste anpassa sig i sitt arbete med klienterna. 
En coach pratar om forma sig efter klienten och säger: 
 

“Man måste anpassa sig till olika människor så att säga, jag kan ju inte bara anpassa mig efter en 
personlighet, jag jobbar med olika människor och då måste jag kunna vägleda människor på olika 
sätt ....// Det är olika, som sagt, ett att inte vara fyrkantig eller formell, ta det som det kommer 
och forma sig efter den klienten man har. Det är olika från klient till klient. “ 

 
En annan coach är inne på samma spår och pratar också om den kulturella aspekten och 
anpassningar: 
 

“Man måste tänka på vilken målgrupp man har och jobba utifrån det. Också vilka 
gruppkonstellationer som man sätter ihop. De som arbetar med detta behöver ha insikter i 
kulturer, gärna beresta och kan flera språk. Förståelse.” 

 
En tredje respondent talade kring vikten av att lyssna in klienterna för att kunna individanpassa 
och uttryckte följande: 
 

“Lyssna in, man kan inte coacha om man inte har lyssnat in personen. Anpassa och 
individanpassa, bekräfta och skapa ett förtroende.” 

 
En annan coach uttrycker att man måste forma sitt coachande efter klienten och hens tidigare 
negativa erfarenheter:  

 
“Vilka klienter man har och framförallt varför dom finns hos en. Dom finns hos oss av en 
anledning och det är viktigt att förstå att dom har med sig saker i bagaget. Det kan vara hinder 
eller annan problematik och man måste forma sitt coachande efter det. Man kan inte vara 
fyrkantig i detta arbetet.”  
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7. ANALYS 
 
I det här kapitlet kommer vi att analysera vårt resultat utifrån vår insamlade empiri och koppla 
ihop det med tidigare forskning, bakgrund och de teorier som vi har presenterat. Vi valde att 
försöka tolka vår empiri/fokusområden utifrån Cedefops kompetensbeskrivningar då den är 
inriktad på kompetenser inom vägledning. I de fall där vi tyckte att en koppling till Cedefop 
var otydlig har vi valt att använda oss av delar av Illeris och Keens kompetensbeskrivningar. 
Syftet med vårt arbete är undersöka vilka eventuella likheter och skillnader i kompetenser som 
studie- och yrkesvägledare besitter och använder.  I vårt resultat från studie- och 
yrkesvägledarnas intervjuer fick vi fram 5 stycken fokusområden som respondenterna kretsade 
kring i sina svar och dessa var: Empati, Acceptans av människors olikheter och olika 
förutsättningar, Trygghet, Metoder och teorier och Motivation och hopp. I intervjuerna med 
coacher så framkom följande fokusområden: Arbetssätt och metoder, Hjälpa klienten att se sina 
framgångar och brister, Att klienten åstadkommer något, Våga vara obekväm samt 
anpassningar. 

Ett område som studie- och yrkesvägledarna lägger stort fokus på i intervjuerna är att arbeta 
utifrån Metoder och teorier som enligt dom är vetenskapligt förankrade. De namnger flera 
metoder och teorier och beskriver hur de använder dem i sitt arbete.  Coacherna lägger också 
ett stort fokus på metoder i ett fokusområde som vi valt att kalla Arbetssätt och metoder, men 
pratar om det på ett mer allmänt sätt utan hänvisning till dem som specifika metoder och teorier. 
Istället tolkar vi det som coacherna använder begreppet metod som en mer övergripande 
benämning på olika arbetssätt såsom att bedriva arbetet med klienten utifrån gruppaktiviteter, 
besöka arbetsplatser och individuella samtal. Ingen av coacherna går in och beskriver någon 
teori eller specifik samtalsmetodik. Enligt Cedefops (Lovén, 2015, s.38–40) 
kompetensbeskrivning om hur vägledning bör bedrivas så är användandet och integrerandet av 
teori och forskning i arbetet en av de sex grundläggande kompetenserna. Detta skulle kunna 
tolkas som att studie- och yrkesvägledarna har en grundläggande kompetens i användandet och 
integrerandet av teori och forskning men att användandet av samma kompetens hos coacherna 
inte är lika tydlig och att den grundläggande kompetensen kring teori och forskning därmed 
inte är lika integrerad i arbetet som coach. Även Keen (2003) menar att det krävs olika metoder 
för att klara olika uppgifter och att kunskaper i metoder oftast erhålls genom formell inlärning 
dvs. i ett utbildningssammanhang. Att studie- och yrkesvägledarnas fokuserar mycket på 
kunskaper kring metoder och teorier skulle kunna förstås utifrån en formell inlärning som dom 
inhämtat på sin utbildning till studie- och yrkesvägledare. Som vi tidigare har beskrivit så 
bestod vårt urval av studie- och yrkesvägledare med en examen i studie- och yrkesvägledning.  
I coachernas fokusområde Arbetssätt och metoder finns det svar som vi tycker kan kopplas till 
den klientrelaterade kompetensen Underlätta övergångar till studier och arbete. Detta 
kompetensområde handlar bland annat om att vägledaren har förmåga att avgöra om klienten 
ska arbeta, arbetsträna eller skugga en arbetsplats samt att ta ett beslut till förslag kring detta 
(Cedefop, 2009. Sid 83). Vi kan även hitta kopplingar till grundläggande kompetenser i 
kommunikation som syftar till en rad färdigheter såsom lyssnande, ifrågasättande, sonderande, 
stödjande och utmanande och sammanfattande av det klienten säger (Cedefop, 2009 s.77). 

 
Ett begrepp som Studie- och yrkesvägledarna framhöll i intervjuerna var Empati och de 
betonade vikten av att vara empatisk och att ha ett empatiskt förhållningssätt i arbetet. Såsom 
vi har tolkat Cedefops kompetensbeskrivning av vägledning (Lovén, 2015) så belyser den inte 
empati som begrepp. Otto Granberg menar dock att i alla sociala och medmänskliga relationer 
är empati av avgörande betydelse och att det därför ska finnas med när man ska göra en 
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heltäckande kompetensförståelse (2003, s.112–113). Illeris beskriver i det utökade 
kompetensbegreppet att empati innebär att man kan läsa av och sätta sig in i andra människors 
känslor samt sätta sig in i hur andra människor upplever saker. Illeris definition av begreppet 
empati kan ses som en grundläggande kompetens utifrån ett humanistiskt perspektiv (Illeris 
2013, s.53–54). Coacherna lyfte inte fram empati som begrepp men å andra sidan så anser vi 
att i åtminstone coachernas fokusområde Anpassningar så finns det en tydlig koppling som 
visar på att även coacherna arbetar utifrån ett sätt som vi tolkar som empatiskt utifrån Illeris 
definition av empati. Med kompetens menar Granberg (2014) att det är något som man har 
utfört och att kompetensen inte finns förrän den är uppvisad och att det är knutet till individen, 
gruppen eller den aktuella omgivningen. Att coacherna inte nämner begreppet empati behöver 
således inte tolkas som att dom inte har empatisk kompetens enligt oss, den empatiska 
kompetensen har vi tolkats som att den återfinns i det direkta arbetet med klienten. Utifrån 
Granberg och Illeris tolkar vi det som att både studie- och yrkesvägledare samt coacher 
använder sig av kompetensen empati. Men genom att studie- och yrkesvägledarna väljer att 
framhäva empati som en viktig kompetens tolkar vi det som att de anser precis som Illeris att 
det är en grundläggande kompetens som man bör ha i arbetet med klienter. Coachernas fokus 
på Anpassningar kan enligt oss tolkas in som en stödjande kompetens utifrån Cedefops 
kompetensbeskrivningar där det beskrivs att vägledaren ska arbeta utifrån en förståelse för 
klientens behov sett ur en social, ekonomisk och demografisk situation och utifrån det utforma 
metoder som passar klienten (Cedefop, 2009 s.86). 

 
Vikten av att Acceptera människors olikheter och olika förutsättningar var ytterligare ett 
område som framkom i intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna. En av de grundläggande 
kompetenser som Cedefop´s kompetensbeskrivning redogör för är Insikt om mångfald och 
olikheter som handlar om att det ska finnas en medvetenhet hos vägledaren kring de egna 
attityderna till kulturer, diskriminering samt olika fördomar kring stereotyper.  Det handlar 
också enligt Cedefop om respekt för andras värderingar samt vägledarens omvärldssyn. Enligt 
vår tolkning så är detta ett område som studie- och yrkesvägledarnas lägger stort fokus på men 
även Cedefop menar alltså på att det är en grundläggande kompetens som man ska ha i arbetet 
med vägledning. Även detta fokusområde tycker vi rör sig inom ett empatiskt förhållningssätt 
utifrån Illeris och påminner om det empatiska förhållningssättet som coacherna uttrycker i 
området kring Anpassningar.   

 
Ytterligare ett område som lyftes fram i intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna var 
arbetet med klienternas Motivation och hopp som syftade till vikten av att klienten känner 
motivation och hopp för att kunna arbeta framåt. Definitionen för vägledning som vi 
presenterade i vår bakgrund tar upp motivation som en del i den pedagogiska aktivitet som 
vägledning innebär. Definitionen av vägledning lyder: 

 
“I ett övergripande perspektiv kan vägledning ses som en pedagogisk aktivitet som med 
information, motivation, stöd och andra hjälpande aktiviteter, och med utgångspunkt i såväl 
individens resurser som möjligheterna i omvärlden, har som mål att underlätta för individer och 
grupper i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär och att 
bidra till en bättre livsplanering.” (Lovén, 2015, 26) 

Även litteratur inom coachning framhåller motivation som ett begrepp. Gjerde uttrycker det 
enligt följande: 
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“Coachning är ett samarbete, anpassad, lösningsfokuserad och systematisk 
kommunikationsprocess som främjar handling, lärande och utveckling - på det personliga och 
yrkesmässiga planet -genom bland annat medvetengörande, motivation och ansvarighet. 
Coachning bygger på fokuspersonens resurser, till exempel hans eller hennes kunskaper, 
erfarenheter, värderingar och egenskaper, och använder färdigheter och metoder för att 
fokuspersonen ska aktivera dessa i form av en egen begreppsapparat och egna handlingssätt.” 
(Gjerde, 2012, s.30) 

Utifrån studie- och yrkesvägledarnas svar inom området Motivation och hopp så menar vi att 
den kan tolkas som att de använder sig av motivation som en kompetens. Enligt Cedefops 
kompetensbeskrivning så är “att motivera” en klientrelaterad kompetens som innefattar det 
arbete som bedrivs riktat mot klienten i en aktivitet och som handlar om att skapa och 
genomföra karriärutvecklande aktiviteter samt att stärka klientens förmåga till att bygga sin 
egen karriär (Cedefop, 2009. sid 80).  Gjerdes definition av begreppet motivation har ett 
handlingsfokus och det syftar till att uppmana och utmana klienten till handling. Enligt Gjerde 
så krävs det motivation för att klienten ska agera samt för att ge riktning till klienten i arbetet 
med att uppnå mål (Gjerde 2012, s. 207–208). Vidare menar Gjerde att motivation består av 
yttre samt inre motivation där den yttre motivationen kan sägas vara en sorts belöning från 
omgivningen och i våra intervjuade studie- och yrkesvägledares fall handlar om positiv 
feedback och stöd. Utifrån det är vår tolkning av studie- och yrkesvägledarnas svar att det visar 
att de jobbar med sina klienter på ett sätt som överensstämmer med både definitionen av 
vägledning men också definitionen av coachning gällande arbetet med att motivera klienterna.  

De intervjuade coacherna lyfter i området Att klienten åstadkommer något fram vikten av 
att klienten får saker gjorda och/ eller att klienten klarar av något och menar att det krävs 
motivation för att klienten ska handla eller agera. Detta område visar enligt oss också på att 
coacherna arbetar utifrån kompetensen att kunna motivera klienterna till handling. Så som vi 
har uppfattat studie- och yrkesvägledarna så tycker de att det är viktig att ge stöd och feedback 
för att deltagarna ska komma vidare men även coacherna använder motivation för att få 
klienten att handla. 
En liten skillnad vi märkt på fokusområdena Motivation och hopp och Att klienten 
åstadkommer något, är enligt oss att studie- och yrkesvägledarna betonar en väg framåt 
utifrån motivation medan coacherna är mer inriktade på att klienterna behöver hjälp med att 
klara av saker eller åstadkomma en förändring. Utifrån våra tolkningar så använder sig båda 
yrkesrollerna av kompetensen att motivera.  

 
Trygghet var ytterligare ett tydligt fokusområde som vi fann i studie- och yrkesvägledarnas 
svar. Detta område handlade om vikten av att få klienten att känna trygghet genom att tex. 
bygga relationer, komma ihåg namn och ansikten, skapa förtroendet genom att man är där för 
dom, att personalen består av trygga personer samt att klargöra förväntningar på samtalet. 
Trygghet är alltså ett begrepp som vi väljer att ge en innebörd utifrån respondenternas svar och 
vi är medvetna om att man skulle kunna argumentera för att trygghet är något som uppkommer 
genom de olika delar som Cedefop nämner som relevanta kompetenser. Vi valde därför att se 
på begreppet/ ordet utifrån den innebörd respondenterna här valde att ge det för att på så sätt 
se om trygghet kunde kopplas till eventuella beskrivningar i Cedefops kompetensbeskrivningar 
som då inte betonar begreppet/ordet trygghet på ett tydligt sätt. Vid genomgång av Cedefops 
kompetensbeskrivningar så fann vi ingen tydlig koppling till att skapa trygghet hos klienten i 
någon av kompetenserna som Cedefop anser att en vägledare ska ha, och ingen tydlig koppling 
på det sätt som respondenterna förhåller sig till trygghet på olika sätt förutom i fallet med att 
klargöra förväntningar på samtalet som tas upp som en klientrelaterad kompetens.  
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Däremot anser vi att det går att göra en koppling till den del av Kerstin Keens (Keen, 2002) 
kompetensbeskrivning som behandlar värderingar. Keen beskriver att alla bär på 
grundläggande värderingar och att värderingarna krävs för att man ska vara kompetent till att 
klara en situation. Vidare beskriver hon att dessa värderingar kan tex. handla om viljan av att 
vilja göra det lilla extra som betyder mycket för klienten. Detta skulle vi kunna koppla till vissa 
svar inom området Trygghet så som att komma ihåg deras namn och ansikten, skapa 
förtroende genom att dem känner att man är där för dom och att det är trygg personal kring 
klienterna. Detta skulle kunna tolkas som att studie- och yrkesvägledarna gör det lilla extra för 
att skapa trygghet hos klienterna och att det skulle kunna ses som en kompetens som studie- 
och yrkesvägledarna använder. 

I fokusområdet Hjälpa klienten att se sina framgångar eller brister så lyfter coacherna fram 
att det är viktigt att synliggöra klienternas möjligheter eller framgångar och att inte fastna i 
hinder. Detta anser vi stämmer in på två av Cedefops klientrelaterade kompetenser; Skapa och 
genomföra karriärutvecklande aktiviteter samt Skapa och genomföra kartläggningar. Dessa 
klientrelaterade kompetenser innefattar bland annat att man ska arbeta med att vidga klientens 
perspektiv genom att identifiera möjligheter men även att identifiera hinder och att överkomma 
dessa. Vidare beskrivs att det handlar om att upptäcka nya färdigheter hos klienten och att 
kunna synliggöra vad klienten har lärt sig under tiden. Utifrån detta så tolkar vi det som att 
coacherna lägger ett stort fokus på dessa två klientrelaterade kompetenser.  

 

I coachernas fokusområde Våga vara obekväm pratade coacherna om att våga vara ärlig mot 
klienten, att våga utmana klienten, att säga obekväma saker till klienten samt att ställa krav på 
klienten. Till viss del kan vi se en koppling till Cedefops Klientrelaterad kompetens där det 
beskrivs att man i det vägledande arbetet ska utmana klientens hopp och farhågor. Vidare 
skriver Cedefop att denna kompetens även handlar om att bygga upp klientens förmåga till att 
bygga sin karriär och att där ingår användandet av coachningtekniker i arbetet med klienter. 
Till viss del kan vi se en koppling till Cedefops Klientrelaterad kompetens. Enligt Gjerde så 
handlar det också om att genomföra förändringar genom handling och syftar till att få igång 
klientens utveckling genom att göra förändringar i ett fastlåst beteende eller tankemönster där 
tanken är att få klienten att ta sig förbi mentala gränser och få uppleva framgången av detta 
(Gjerde 2012, s. 297 s.233).  Vi har tolkat detta som att coacherna har ett stort fokus på att 
jobba med att utmana klienterna på olika sätt. Enligt vår tolkning av Cedefops 
kompetensbeskrivningar så skulle man kunna säga att coacherna arbetar utifrån en 
klientrelaterad kompetens inom detta område. 
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8. SLUTDISKUSSION  
 
Vår uppsats syftar till att undersöka vilka eventuella skillnader och likheter i kompetenser som 
studie- och yrkesvägledare och coacher besitter och använder i sitt arbete. Vårt intresse för 
detta området väcktes under våra studier i Umeå på studie- och yrkesvägledarprogrammet där 
det uttrycktes att vi som kommande studie- och yrkesvägledare har en växande arbetsmarknad 
där våra kompetenser efterfrågas även utanför skolans värld. Det har visat sig att behoven av 
vägledning och coachning har ökat i vårt samhälle och i takt med så har det tillkommit yrken 
som påminner om studie- och yrkesvägledarnas arbete och som befinner inom området yrke 
och studier. Ett sådant yrke är coach.  För att kunna svara på vilka eventuella likheter och 
skillnader som finns mellan dessa två yrken så har vi valt att undersöka vilka kompetenser som 
används i dessa yrken genom att genomföra semistrukturerade intervjuer med studie- och 
yrkesvägledare som arbetar utanför skolans värld och inom områdena yrken och studier. Till 
vår hjälp att tolka olika sorters kompetensanvändning i respondenternas svar har vi valt att utgå 
ifrån Cedefop, Keen, samt Granberg och Illeris kompetensbeskrivningar i vår analys. Cedefop 
användes även som en ram kring våra intervjufrågor då dess kompetensbeskrivning är inriktad 
mot vägledning. !
 
Vår första forskningsfråga löd:  
 
Vilka kompetenser har de intervjuade studie- och yrkesvägledare erfarenhet av i sin 
yrkesutövning?  
 
I våra resultat framkom det att studie- och yrkesvägledarna fokuserade på följande fem 
områden; Metoder och teorier, Empati, Acceptera människors olikheter och olika 
förutsättningar, Motivation och hopp samt Trygghet.  
 
De två fokusområdena; Metoder och teorier och att Acceptera människors olikheter och 
olika förutsättningar, kunde vi koppla till Cedefops grundläggande kompetenser som 
beskriver förmågor, färdigheter och kunskaper som alla yrkesverksamma vägledare bör ha i 
sitt vägledande arbete enligt Cedefop. Vi kunde även koppla fokusområdet Metoder och 
teorier till formell kompetens utifrån Keen. Fokusområdet att arbeta med Motivation och 
hopp kunde vi koppla till Cedefops klientrelaterade kompetenser som även passade in på 
fokusområdet Trygghet, även om de inte var lika tydliga enligt vår tolkning. Här såg vi istället 
kopplingar till Kerstin Keens kompetensbeskrivning kring värderingar och att göra det lilla 
extra för klienten. Studie- och yrkesvägledarnas fokusområde gällande Empati kunde vi inte 
hitta kopplingar till i Cedefops utan härledde det istället till Illeris utökande 
kompetensbeskrivning.  
 
Utifrån de fem fokusområde som vi fann så visade det sig att studie- och yrkesvägledarnas 
kompetensanvändande befann sig inom grundläggande och klientrelaterade kompetenser. Inget 
av deras fokusområde var inne på de stödjande kompetenserna som också är en del i Cedefops 
kompetensbeskrivning. Med detta sagt så innebär det inte att studie- och yrkesvägledarna inte 
besitter och använder dessa kompetenser, däremot lägger de inte något fokus på det i våra 
intervjuer.  I vissa fokusområden kunde vi inte göra några tydliga kopplingar till Cedefops 
kompetensbeskrivningar detta skulle kunna ses som att Cedefop är begränsad och inte 
heltäckande i sin kompetensbeskrivning gällande hur vägledarens arbete ska bedrivas. För att 
i vissa avseende få bättre täckande bild av studie- och yrkesvägledarnas svar och 
kompetensanvändning så använde vi oss av Keen och Illeris. 
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Vår andra forskningsfråga löd: 

Vilka kompetenser har de intervjuade coacherna erfarenhet av i sin yrkesutövning? 
 
I våra intervjuer med coacherna framkom det att de fokuserade på följande fem områden; 
Arbetssätt och metoder med klienten, Hjälpa klienten att se sina framgångar eller brister, 
Att klienten åstadkommer något, Våga vara obekväm samt Anpassningar.  
  

I coachernas fokusområde Arbetssätt och metoder så använde coacherna en allmän 
beskrivning av arbetssätt. Detta fokusområde kunde vi koppla både till grundläggande 
kompetenser och klientrelaterade kompetenser utifrån Cedefops kompetensbeskrivningar.   
Coachernas fokusområde Anpassningar kopplade vi till Cedefops stödjande kompetenser. I 
detta fokusområde så kunde vi även finna uttalande som visar på att coacherna arbetar utifrån 
ett sätt som vi tolkar som empatiskt utifrån Illeris definition av empati. Fokusområdet Att 
klienten åstadkommer något visar enligt oss på att coacherna är inriktade på att hjälpa 
klienterna med att klara av saker eller åstadkomma en förändring och att coacherna arbetar 
utifrån kompetensen att kunna motivera klienterna till handling. Enligt Cedefops 
kompetensbeskrivning så är “att motivera” en klientrelaterad kompetens och därav kopplar vi 
fokusområdet Att klienten åstadkommer något till denna kompetens.   
De två fokusområdena att Hjälpa klienten att se sina framgångar eller brister samt Att våga 
vara obekväm hittade vi kopplingar till i Cedefops klientrelaterade kompetenser. I coachernas 
arbete med att Våga vara obekväm har vi tolkat det som att coacherna har ett stort fokus på 
att jobba med att utmana klienterna på olika sätt.  
 
Samtliga fem fokusområde som vi fann hos coacherna kunde vi koppla till kompetenser inom 
Cedefops kompetensbeskrivning. Ett område kunde vi koppla till grundläggande kompetenser, 
ett annat till stödjande kompetenser och tre fokusområden till klientrelaterade kompetenser.  
 
Vår tredje och sista forskningsfråga löd: 
 
Vilka är de två yrkebenämningarnas eventuella skillnader och likheter i avseende på 
kompetensinnehav och kompetensanvändning?  
 
Skillnader:  

-! Utifrån vår studie så tolkar vi det om att studie- och yrkesvägledarna har en 
grundläggande kompetens i användandet och integrerandet av teori och forskning men 
att användandet av samma kompetens hos coacherna inte är lika tydlig. Att studie- och 
yrkesvägledarna fokuserar mycket på kunskaper kring metoder och teorier skulle kunna 
förstås utifrån en formell inlärning som dom inhämtat på sin utbildning till studie- och 
yrkesvägledare som inte coacherna har då dom inte har en liknande formell 
utbildningsbakgrund.  Gjerde (2012, s.2009) menar som vi tidigare nämnt gällande 
andra generationens coachning att det idag är viktigt att det byggs en grund på teori och 
utforskande av coachingens olika delar. I vår empiri kring coachernas svar fann vi inte 
att det var ett område som dom lade stor vikt vid vilket skulle kunna tolkas som att 
denna utveckling inte har infunnit sig än.  
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-! Coacherna pratade om att våga vara obekväm och att våga vara ärlig mot klienten, att 
våga utmana klienten, att säga obekväma saker till klienten samt att ställa krav på 
klienten. Vi har tolkat det som att coacherna har ett stort fokus på att jobba med att 
utmana klienterna på olika sätt som vi inte har sett lika tydligt hos studie- och 
yrkesvägledarna. 

 
Likheter:  
 

-! Utifrån Granberg och Illeris tolkar vi det som att både studie- och yrkesvägledare samt 
coacher använder sig av kompetensen empati. Studie- och yrkesvägledarna betonar 
begreppet empati och beskriver hur dom arbetar utifrån att man ska vilja använda 
empati i sitt arbete. Men genom att studie- och yrkesvägledarna väljer att framhäva 
empati som en viktig kompetens tolkar vi det som att de anser precis som Illeris att det 
är en grundläggande kompetens som man bör ha i arbetet med klienter. Coachernas 
arbetar på ett sätt som vi har tolkat som empatiskt men dom nämner inte det som en 
uttryckt vilja som studie- och yrkesvägledarna gjorde. 

 
-! En likhet som vi har sett är att båda yrkesrollerna arbetar utifrån kompetensen att kunna 

motivera klienterna till handling. Studie- och yrkesvägledarna tycker att det är viktigt 
att ge stöd och/ eller feedback för att deltagarna ska komma vidare men även coacherna 
använder motivation för att få klienten att handla. En skillnad här är dock att studie- 
och yrkesvägledarna betonar en väg framåt utifrån motivation medan coacherna är mer 
inriktade på att klienterna behöver hjälp med att klara av saker eller åstadkomma en 
förändring. En intressant aspekt i detta är att göra en koppling av våra resultat till 
Dresch och Lovén som vi nämnt i vår bakgrund. Dresch och Lovén (2010, s.39–40) 
menar att klienter bland annat har behov och förväntningar på att få hjälp med 
motivation när de söker vägledning. Vår tolkning kring att både studie- och 
yrkesvägledare och coacher använder sig av en kompetens kring att motivera klienterna 
skulle kunna förstås utifrån att det även finns ett behov från klienternas sida att få hjälp 
med den saken. 
 

-! En intressant aspekt är att ingen av yrkesrollerna lägger fokus i intervjuerna på etisk 
medvetenhet. Etisk medvetenhet handlar om att vägledaren ska vara medveten om 
etiska principer i sitt arbete med klienten samt en medvetenhet om lagar och riktlinjer 
som man ska arbeta efter i vägledningsarbetet. Detta är enligt Cedefop en 
grundläggande kompetens som ska genomsyra allt arbete men som alltså inte tydligt 
framkommer i intervjuerna. Även under vår utbildning till studie- och yrkesvägledare 
har det lagts ett fokus på vikten av att arbeta utifrån etiska principer.  Kan det vara så 
att arbetet med de etiska principerna ses som en självklarhet och därför inte nämns av 
respondenterna?  

 
I inledning samt teoriavsnittet tar vi upp Christer Langströms (2015) tidigare forskning kring 
förhållandet mellan coacher och studie- yrkesvägledare och lyfter fram vad de båda 
yrkesrollerna har att lära av varandra. Han menar bla. att studie- och yrkesvägledare kan bli 
bättre på arbeta mål- och handlingsinriktat med klienten samt bli tydligare i sin pedagogik 
gentemot klienten. Studie- och yrkesvägledarna i vår studie hade inte något fokus på tydlighet 
i sin pedagogik gentemot klienten men däremot fann vi i ett fokusområde att studie- och 
yrkesvägledarnas arbetar utifrån kompetensen att kunna motivera klienterna till handling. Detta 
skulle kunna gå emot Langströms forskning kring den del som pekar på att studie- och 
yrkesvägledarna behöver bli bättre på att arbeta handlingsinriktat. Langström uttryckte vidare 
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att coacherna behöver bli bättre på att problematisera sin roll som aktör i samhället utifrån en 
vetenskaplig synvinkel samt att arbeta och reflektera mer utifrån etiska riktlinjer. I vår studie 
så fokuserade inte coacherna inte på något av dessa delar men vi fann att ingen av coacherna 
kunde konkretisera vilka vetenskapliga metoder de använde utan pratade istället som olika 
arbetssätt. Vi tolkade det som att de uppvisade en sorts osäkerhet kring de metoder de använder 
och huruvida de är vetenskapliga.  
 
En aspekt som vi finner intressant att ta hänsyn till i vår studie är att i Kerstin Keens (2003) 
teori beskrivs att kompetenser är en överensstämmelse mellan situationens krav och individens 
förmåga. I vår studie har vi inte haft möjlighet att ta hänsyn till våra respondenters situation 
eller sammanhang gällande deras arbetsplats krav, riktlinjer och klientunderlag. Det finns en 
möjlighet att det kan finnas skillnader i detta som kan påverka kompetensanvändandet i olika 
riktningar. Vi är medvetna om att det är sannolikt att vi hade hittat andra kompetenser om vi 
hade hittat andra fokusområden i respondenternas svar. 
 
Vi anser att vi har fått nya insikter samt svar på våra frågeställningar utifrån den empiri som vi 
har samlat in och utifrån den litteratur som vi har satt oss in i. Resultatet från vår studie kan 
inte uppfattas som generell för alla studie- och yrkesvägledare eller alla coacher utan kan bara 
hjälpa oss att få en inblick i de kompetenser som de båda yrkesrollerna besitter och använder.  
 
För vidare forskning skulle det kunna vara intressant att undersöka dessa yrkesgruppers 
kompetensanvändning genom deltagande observation för att se om de kompetenser som de 
uttrycker att de använder verkligen används.  
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BILAGA 1. 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor  
Vad arbetar du som/titel? Beskriv ditt nuvarande uppdrag. 
Hur länge har du arbetat som coach/vägledare? 
Vilken utbildningsbakgrund har du och var fick du den? 
Vad är anser du är ditt främsta uppdrag som coach/studie- och yrkesvägledare? 
 
Grundläggande kompetenser: 
Vilka färdigheter och kunskaper anser du att du använder i ditt arbete som vägledare/coach. 
Varför? 
Vilka färdigheter och kunskaper anser du är viktiga för en coach/vägledare? Varför? 
Vad skulle du säga är din främsta kompetens? 
Vilken kompetens anser du att du har mest användning för? 
Vilka kompetenser skulle du önska ha mer av eller utveckla? 
Vilka kompetenser anser du är viktiga i arbetet med olikheter och olika förutsättningar? 
Hur arbetar ni utifrån etiska principer? Hur arbetar du med sekretess och tystnadsplikt? 
Använder du dig av specifika metoder och teorier i ditt vägledningsarbete? I så fall vilka? 
Hur arbetar man för att ens egna attityder och värderingar inte ska styra i det vägledande 
arbetet? 
 
Klientrelaterat kompetenser:  
Hur bemöter du klienten vid första mötet? 
Hur arbetar du i samtalet med klienten? 
Vad anser du är viktigt att tänka på när du delger klienten information? 
Vilka kompetenser hos klienten tycker du är viktiga att arbeta med? 
 
Stödjande kompetenser: � 
Hur ser samarbetet och nätverkandet ut med andra aktörer? � 
Hur ser ditt fortbildningsbehov ut? � 
Hur ser dina möjligheter till fortbildning ut? � 
Hur arbetar du med uppföljning och utvärdering? � 
 
Övrigt: � 
Vilka kompetenser tror du skiljer mellan en coach och en studie- och yrkesvägledare? � 
Har du något som du vill tillägga? �     
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