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Sammanfattning 
Grundskolans styrdokument argumenterar för kontinuerlig vägledning med ett ansvar på hela 
skolan. Att detta inte fungerar i praktiken är sedan länge konstaterat, och gapet mellan teori och 
praktik är ett faktum - ett gap vi ville undersöka närmare. Detta är långt ifrån ett outforskat 
ämne, men medan många studier riktar ljuset mot lärarnas del av ansvaret, syftar denna studie 
till att granska studie- och yrkesvägledare, och en av de delar de förväntas ansvara för på en 
grundskola - nämligen den om att de ska vara ett stöd för övrig personal i studie- och 
yrkesvägledande insatser. Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka studie- och 
yrkesvägledares möjligheter och ambitioner att vara det stöd för övrig skolpersonal som 
styrdokumenten föreskriver.  
 
Detta görs genom en enkätundersökning av 33 studie- och yrkesvägledare i olika kommuner 
inom Kalmar och Stockholms län. Resultatet har visat oss att det, liksom tidigare forskning 
visar, finns brister i ansvarsfördelningen i skolans studie- och yrkesvägledning, men också i 
SYVen som stödjande funktion för övrig personal. Vidare har resultatet visat oss att de 
tillfrågade studie- och yrkesvägledarna var överens om att det är yttre faktorer såsom tid och 
gensvar från övrig personal som framförallt bidrar till gapet mellan styrdokumentens teori och 
skolans praktik. De menar således att andra personer och faktorer är starkt bidragande till 
implementeringsproblematiken. Vi inser förvisso att detta kan vara ett sätt för dem att skylla 
ifrån sig, men det får vidare forskning undersöka. Denna studie ger endast studie- och 
yrkesvägledarnas bild av saken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: studie- och yrkesvägledare, styrdokument, implementering, stöd, närbyråkrat, hela 
skolans ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
The elementary school's steering documents argue for continuous study and vocational guidance 
with responsibility throughout the school. It has long been established that this does not work in 
practice, the gap between theory and practice is a fact - a gap we wanted to investigate more 
closely. This gap is far from an unexplored subject, but many studies direct the light towards the 
teachers' part of responsibility. This study aims at examining study and career counselors and 
what they are expected to be responsible for at an elementary school - support for other staff in 
study and vocational counseling. Our aim with this study is to investigate study and career 
counselors possibility and ambition about what the steering documents refer to as them being the 
support for other school staff.  
  
This is done by a survey of 33 study and career counselors in various municipalities in Kalmar 
and Stockholm County. The result has shown that, as previous research shows, there are 
shortcomings in the division of responsibilities in the school's study and vocational guidance, but 
also in the study and career counselor as a supporting function for other school staff. 
Furthermore, the result has shown that the respondents agreed about external factors such as 
time and response from other staff, which primarily contribute to the gap between theory and 
practice. They thus refer to other people and factors of implementation issues. We do realize that 
this may be a way of blaming others but we leave that to further research. This study will only 
provide the study and career counselors perception of the matter. 
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Förord 
 
“Tänk den dagen vi är färdiga med vår utbildning”. Dessa ord uttalades många gånger under vår 
treåriga utbildning när vi satt i varsin stad och funderade på hur vi skulle orka genomföra detta 
på distans. Tiden gick fort och nu är examensarbetet färdigt. Vi har tillsammans producerat ett 
arbete vi hoppas ska bidra till ökad insikt om vår fantastiska profession. 
 
Tack till alla som har varit ett stöd för oss under dessa år, men främst under examensarbetets 
gång. Tack till vår handledare Rasmus samt våra respondenter.  
 
Dagen är nu kommen, vi klarade det.  
 
/Angélica & Emma 
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1. INLEDNING 
Skollagen §29 (SFS 2010:800) säger att “elever i alla skolformer utom förskolan och 
förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning 
inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses”. Alla elever inom 
grundskolan har därmed rätt till den studie- och yrkesvägledning de behöver. Vikten av studie- 
och yrkesvägledning understryks tydligt i skolverkets allmänna råd för arbete med studie- och 
yrkesvägledning (Skolverket, 2013). Här återfinns argument som att dessa insatser hjälper 
eleven med självkännedom, valmöjligheter inom studier och yrken och hur man fattar beslut, 
samtidigt som det är viktigt för att eleverna ska vidga sina vyer och göra väl underbyggda val. 
Här omnämns också betydelsen av kontinuerlig, bred vägledning med start i tidig ålder där detta 
ämne löper som en röd tråd genom varje individs studietid. Detta för att undvika att eleverna 
begränsas av sin bakgrund, klass, och/eller kön. “The Evidence Base on Lifelong Guidance” 
(2014) visar dessutom på att studie- och yrkesvägledning inte bara är positiv för eleven, utan i 
det långa loppet för hela samhället när individer gör väl underbyggda val och hamnar på rätt 
plats från början.  
    
Vem svarar då för att detta tillgodoses? “Skolan skall…” och “Alla som arbetar i skolan skall…” 
är vanligt förekommande formuleringar i styrdokument (se ex. Skollagen och Läroplanen för 
grundskolan) kring ansvarsfördelningen i de studie- och yrkesvägledande insatserna, bland annat 
vad gäller ansvaret för att eleverna gör väl underbyggda val och inte begränsas av kön och 
bakgrund. Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) specificerar något genom att uttrycka 
att den anställde studie- och yrkesvägledaren ska informera och vägleda skolans elever inför 
vidare studier och yrken, medan läraren ska bidra med underlag för elevens val av fortsatt 
utbildning. Studie- och yrkesvägledaren ska vara till stöd för den övriga personalens studie- och 
yrkesorienterande insatser, och rektorn svarar för att studie- och yrkesvägledningen organiseras 
så att eleverna får den vägledning de är i behov av (Skolverket, 2011). De allmänna råden för 
arbete med studie- och yrkesvägledning (Skolverket, 2013) säger i sin tur att läraren ska utveckla 
elevernas förmåga att göra studie- och yrkesval medan studie- och yrkesvägledaren ska bidra 
med sina specialistkunskaper. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan är alltså hela skolans 
ansvar, där rektorn svarar för organisering och studie- och yrkesvägledaren förväntas ha en slags 
stödjande specialistfunktion.  
 
Våra erfarenheter kring studie- och yrkesvägledning i grundskolan kommer dels ur egna 
iakttagelser under den praktikperiod vi genomförde vintern 2015, men också ur vår omgivnings 
berättelser. Dessa visar på stora kontraster mot vad styrdokumenten ovan säger om att alla elever 
i skolan har rätt till vägledning, med ett ansvar på hela skolan. Våra erfarenheter och kunskaper 
säger snarare att det är sällsynt med studie- och yrkesvägledning för hela skolan, att det istället 
handlar om något för högstadiet och som enbart ligger på studie- och yrkesvägledarens bord. 
Vidare fungerar sällan studie- och yrkesvägledaren som det specialiserade stöd som 
styrdokumenten föreskriver, samtidigt som lärarna är omedvetna om sin roll i ämnet. Våra egna 
tankar om saken är i enlighet med de studier och rapporter vi behandlat gällande detta. 
Exempelvis visar Skolinspektionens (2013) kvalitetsgranskning av 34 grundskolor runt om i 
landet på att eleverna på dessa skolor inte får studie- och yrkesvägledande insatser kontinuerligt 
och att dessa inte heller ses som hela skolans ansvar. Enligt Skolverket (2015) visar dessutom 
flera studier på behov av förbättring av studie- och yrkesvägledningen i grundskolan med 
vägledning under en längre tid för att ge eleverna de redskap de behöver för att göra framtidsval.  
   
Studie- och yrkesvägledning är alltså viktig, både ur ett individperspektiv och ett 
samhällsperspektiv. Det är dessutom betydelsefullt med tidig och kontinuerlig vägledning och 
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det finns styrdokument som trycker på hela skolans ansvar, där både rektor, lärare och studie- 
och yrkesvägledaren ska vara med på tåget. Verkligheten verkar emellertid vara någon annan. 
Det finns helt enkelt ett gap mellan teori och praktik - ett implementeringsproblem - vad gäller 
ansvaret för studie- och yrkesvägledning i grundskolan, vilket vi finner problematiskt. Detta 
framförallt för den enskilde eleven som inte får den kontinuerliga vägledning som hen enligt 
styrdokument har rätt till, men i ett senare led också för hela samhället, som får ta den 
ekonomiska konsekvensen av individers felval.  
 
Flertalet studier (se bl.a. Skolinspektionen, 2013 & Henrysson, 1994) visar på hur lärarna av 
olika anledningar inte utför sin del av ansvaret för studie- och yrkesvägledningen. Vidare har 
tidigare examensarbeten satt sitt fokus på lärarnas roll i ansvaret (se bl.a. Lindo & Skugge, 2014; 
Christiansson & Stenholm, 2016). Vi upplever att denna yrkesgrupp ofta hamnar i rampljuset när 
implementeringsproblematiken i frågan undersöks - något som gav oss upphov till att istället 
rikta ljuset mot studie- och yrkesvägledarens ställning i frågan. I våra öron låter det nämligen 
som att “hela skolans ansvar” mer eller mindre hänger på huruvida rektorn tar sitt ansvar som 
organisatör, och studie- och yrkesvägledaren som den stödjande specialistfunktionen. Av denna 
anledning vill vi undersöka och exemplifiera huruvida studie- och yrkesvägledarna är medvetna 
om, vill och har möjlighet att vara ett stöd för övrig personal i SYV-frågor på sin arbetsplats. Vi 
vill alltså titta på implementeringsproblematiken kring hela skolans ansvar ur studie- och 
yrkesvägledarens synvinkel. Vi inser att det kan vara svårt att stödja personer som inte vill ha 
stöd, och avser därför även att undersöka hur samverkan med och gensvaret från övrig personal 
ser ut i frågan. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att belysa studie- och yrkesvägledares medvetenhet, vilja och 
möjlighet att vara den stödjande specialistfunktion som styrdokumenten säger att hen ska vara 
genom att lyfta enskilda exempel.  
Detta genom frågeställningarna: 

• Är studie- och yrkesvägledaren medveten om vad som förväntas av henne eller 
honom utifrån styrdokument i frågan om studie- och yrkesvägledning som hela 
skolans ansvar? 

• Har studie- och yrkesvägledaren tid och handlingsutrymme nog i tjänsten att fungera 
som en stödjande specialist för övrig personal? 

• Hur fungerar samverkan och gensvar från övrig personal i frågan?  
• Hur ser studie- och yrkesvägledarens vilja och personliga engagemang i funktionen 

som stödjande specialist ut? 
 
1.2 Begreppsdefinition 
Nedan presenteras några förkortningar och begrepp för ökad förståelse i läsningen. 
 
SYV - enligt Nationalencyklopedin (http://www.ne.se) är detta en förkortning av studie- och 
yrkesvägledning och vi använder detta i vår text vid upprepade tillfällen för läsvänlighetens 
skull. SYV används även i detta arbete som en förkortning för personen studie- och 
yrkesvägledare och  i andra sammanhang som rör studie- och yrkesvägledaren, till exempel. 
ordsammansättningar som SYV-frågor etcetera. När vi i detta arbete skriver om SYV och studie- 
och yrkesvägledare avser vi den person på skolan som är anställd som studie- och 
yrkesvägledare och gör därmed ingen skillnad på huruvida personen har relevant utbildning eller 
ej. 
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Stödjande specialistfunktion - Läroplanen för grundskolan definierar att studie- och 
yrkesvägledaren “ska vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande 
insatser” (Skolverket, 2011, Lgr 11 avsnitt 2.6). Allmänna råden för arbete med studie- och 
yrkesvägledning säger att “För att kunna ha en central roll i skolans studie- och yrkesvägledning 
och utgöra ett gott stöd behöver vägledaren ha utbildning och specialistkunskaper inom 
området.” (Skolverket, 2013, 24). Vi använder därmed stödjande specialistfunktion för att 
beskriva vilken roll studie- och yrkesvägledaren ska ha gentemot övrig skolpersonal gällande 
studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Vi förstår att ”ett stöd” är ett brett begrepp 
med stort tolkningsutrymme, men i och med att läroplanen inte definierar vad detta stöd innebär, 
ligger detta begrepp i betraktarens öga. Detta gäller givetvis också våra respondenter, vilka kan 
ha olika uppfattning om vad ett stöd innebär. Detta problematiserar vi längre fram i rapporten. 
 
Övrig personal - Skollagen (SFS 2010:800), Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) 
samt Allmänna råden för arbete med studie- och yrkesvägledning (Skolverket, 2013) benämner 
de som är yrkesverksamma inom skolans värld som övrig personal i styrdokumenten. Vi 
benämner därmed i detta arbete all den personal som kan tänkas arbeta med studie- och 
yrkesvägledaren inom skolans väggar (såsom lärare, elevhälsopersonal och annan pedagogisk 
personal) för övrig personal eller övrig skolpersonal.  
 
Styrdokument - detta är i vår rapport ett samlingsnamn för alla de dokument som innehåller lagar 
och regler för skolans personal, däribland Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplanen för 
grundskolan (Skolverket, 2011). Här har vi även valt att inkludera Skolverkets allmänna råd för 
arbete med studie- och yrkesvägledning (Skolverket, 2013), eftersom dessa alltid utgår från 
skollagen och läroplanen, men syftar till att rekommendera tillämpning av lagarna och reglerna.  
 
1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i sju huvudsakliga avsnitt följt av referenser och bilagor. Första delen 
bjuder på en inledning och bakgrund till rapportens ämne, innehållande faktorer som väckt vårt 
intresse till det syfte med tillhörande frågeställningar som arbetet vilar på. Vidare följer en mer 
djupgående bakgrund, med inslag av tidigare forskning som beskriver nyttan med studie- och 
yrkesvägledning samt hur det historiskt sett har sett ut gällande studie- och yrkesvägledning som 
hela skolans ansvar. Avsnitt tre presenterar den teoretiska utgångspunkt - implementeringsteorin 
- som hela detta arbete vilar på, där vi först ger överblick av använd teori för att till sist mynna ut 
i en beskrivning av de teoretiska begrepp som vi anser är väsentliga för vår studie. 
Metodavsnittet som följer är en detaljerad genomgång av hur vi gått tillväga för att utföra denna 
studie, med ett genomgående källkritiskt förhållningssätt samt behandling av etiska aspekter. 
Resultatet redovisar vår insamlade empiri i text och illustrerande statistik i form av 
cirkeldiagram. Detta presenteras tematiskt för att tydligt beskriva hela skolans ansvar, 
samverkan och SYVens förutsättningar för att vara ett stöd för övrig personal. Dessa teman ger 
oss en bakgrund till skolornas villkor och den problematik vi undersöker. Denna bakgrund 
används, tillsammans med vår teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning, i vår analys för att 
analysera våra resultat och besvara våra frågeställningar. Här tolkar och analyserar vi huruvida 
studie- och yrkesvägledaren är medveten om, har möjlighet till och vill vara ett stöd för övrig 
personal i studie- och yrkesvägledande insatser. Även detta är tematiskt upplagt utifrån 
teoretiska begrepp för att tydliggöra kopplingen så mycket som möjligt. Analysavsnittet syftar 
till att besvara våra frågeställningar och knyta ihop säcken. Arbetet avslutas med ett 
diskussionsavsnitt, i vilket vi diskuterar våra resultat, vår analys, våra tankar kring vidare 
forskning samt är efterkloka i val av metod. Här ger vi utrymme åt de tankar som studien 
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bidragit med. Efter diskussionen hittas referenser samt bilagor där enkät och mailkontakt 
redovisas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Emma Wirell & Angélica Reinholdsson 
VT 2017 
Examensarbete, 15 hp 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp       5 

2. BAKGRUND & TIDIGARE FORSKNING 
Nedan presenteras en bakgrund till rapportens ämne. Denna inleds med ett urval av litteratur och  
tidigare forskning kring nyttan med studie- och yrkesvägledningen, följt av ett avsnitt som 
presenterar studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar över tid och avslutas med ett 
avsnitt gällande styrningen av studie- och yrkesvägledning. 
 
2.1 Varför studie- och yrkesvägledning? 
Idag lever vi i ett samhälle präglat av hur man som individ förväntas skapa en egen identitet och 
livskarriär (Lundahl, 2010). Varje individ ska alltså forma sin väg genom livet och uppnå olika 
mål och på denna resa uppstår många hinder och utmaningar som man förväntas hantera. 
Tidigare forskning redovisar hur unga människor anser sig ha frihet i sina liv men trots detta 
känner en press på att leva upp till bilden av att behöva forma sin identitet och sitt liv (Lundahl, 
2010). Individer får svårare att navigera när det dessutom erbjuds så många olika vägar. Lovén 
(2015) lyfter behovet av vägledning i ett allt mer individualiserat samhälle, vilket har förändrats 
och bytt fokus genom åren. Det har gått från ren matchning med “rätt man på rätt plats”, till att 
på 50-talet delvis flytta fokus från arbetsmarknadens behov till individens och ett mer 
personcentrerat synsätt fick fäste med vägledningssamtalet i centrum. I dagens komplexa och 
individualiserade samhälle har det blivit än mer betydelsefullt med karriärvägledning (Cedefop, 
2008; Lidström, 2009). Vikten av vägledning har därmed vuxit i takt med att samhället 
förändrats och är idag viktigare än någonsin. Enligt Watts (2001) kan vägledning förhindra 
misslyckanden på arbetsmarknaden. I dagens Sverige finns vägledning med i såväl skollag som 
läroplaner där tidig kontinuerlig vägledning understryks för att förhindra reproduktion av normer 
(Skollagen 2010:800; Skolverket, 2013). Vägledningen fyller alltså en viktig funktion för att 
hjälpa individer att navigera och se nya vägar bland alternativ. En individs livsvärld består av 
många olika sammanlänkade faktorer som samverkar för hur individen ska kunna fungera i sin 
vardag. Det är då viktigt att genom vägledning inkludera dessa olika faktorer för att belysa de 
livsteman som framgår och som ligger till grund för hur en individ konstruerar sin framtid 
(Peavy, 2010). Individen ses som ansvarig för sin egen utveckling i en värld full av olika 
valsituationer. Man förväntas ta beslut angående sin karriärutveckling för att hålla sig 
anställningsbar och därmed vara en god samhällsmedborgare (Dahlstedt, 2007). 
	
2.2 Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar över tid 
Läroplanen betonade redan 1962 att “syofrågor” är något hela skolan ska arbeta med. Lovén 
(2015) redogör dock för att brister i detta uppdagades redan på 1970-talet, genom de 
utvärderingar som gjordes då, samt att fortsatta utvärderingar under kommande årtionden visar 
på samma sak. Det var trots styrdokumentens föreskrifter om studie- och yrkesvägledande 
insatser som hela skolans ansvar fortfarande något som i praktiken bara låg på den anställde 
studie- och yrkesvägledaren. Under 2000-talet gjordes flera utredningar som återigen visade på 
att skolans gemensamma ansvar för studie- och yrkesvägledande frågor inte fungerade i 
praktiken (se ex. Lundahl & Nilsson, 2010). År 2001 gjordes en utredning av vägledningen som 
förklarar problematiken kring detta med att skuldbelägga berörda myndigheter för att inte 
tillämpa regelverket (SOU, 2001:45 i Lovén, 2015).  
 
Även Henrysson gjorde sådana fynd i sin avhandling 1994. Denna behandlar den så kallade  
“syokulturen”, vilken visar på skolpersonalens uppfattning och värderingar om studie- och 
yrkesvägledningen. Viktiga huvudresultat från de 57 intervjuer som utfördes med lärare, studie- 
och yrkesvägledare, rektorer, kuratorer och elever, var personalens medvetenhet om vikten av 
dessa insatser, men omedvetenhet om sin egen roll i det hela (Henrysson, 1994). Samma studie 
visar hur samverkan mellan framförallt lärare och studie- och yrkesvägledare är bristfällig, 
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åtminstone om man frågar studie- och yrkesvägledarna. Lärarna verkar vara mer nöjda med 
situationen, och några av dem uttrycker att “syoaktiviteter” stör deras vanliga undervisning och 
av denna anledning inte önskar mer av denna vara. Studie- och yrkesvägledarna menar att de 
jobbar engagerat med de studie- och yrkesvägledande insatserna, men att deras insatser och den 
resurs som deras profession utgör inte utnyttjas av övrig personal i möjlig utsträckning. Även 
Dresch (1996) tar, i sin studie Varifrån till vart, upp SYVens begränsade möjligheter att bidra 
med sina resurser, men av andra anledningar. Han redogör nämligen för hur studie- och 
yrkesvägledare (där benämnda som syokonsulenter) upplevde ett begränsat handlingsutrymme 
gällande sina arbetsuppgifter och att detta berodde på brister i skolans organisation. En känsla av 
maktlöshet samt tung arbetsbelastning beskrevs som hämmande med yrkesrollen. 
 
Liknande problematik verkar också råda fortfarande idag. Skolinspektionens kvalitetsgranskning 
av studie- och yrkesvägledning redovisar nämligen att “en av de vanligaste bristerna i 
verksamheterna är att vägledningen inte engagerar alla de personalgrupper som enligt läroplanen 
bär ansvaret för uppdraget” (Skolinspektionen, 2013, 32). Denna kvalitetsgranskning gjordes på 
34 grundskolor runt om i Sverige, och syftade till att granska huruvida eleverna får studie- och 
yrkesvägledande insatser kontinuerligt genom hela skolgången, men även till att undersöka 
studie- och yrkesvägledning som helas skolans ansvar. Även om de 34 granskade skolorna är 
olika i flera avseenden, visar de på liknande resultat vad gäller brister i vägledning. Avsaknad av 
rutiner och samverkan kring studie- och yrkesvägledande insatser är tydlig. Granskningens 
intervjuade lärare är inte medvetna om hur ämnet kan bli en del av deras undervisning och de är 
lika omedvetna om sitt eget ansvar. Vidare redovisar granskningen hur lärare och rektorer på 
vissa av skolorna inte anser det vara någon idé att påbörja sådana insatser förrän i årskurs åtta. 
Skolinspektionen behandlade även skolornas planeringsdokument, vilka visade att endast 13 av 
34 skolor planerar studie- och yrkesvägledande insatser även i låg- och mellanstadiet, medan 
endast 6 av dem gör det i praktiken. Det var således endast 6 av 34 grundskolor som lät studie- 
och yrkesvägledningen bli en del av hela skolan.  
 
För att kort beröra problematiken internationellt, har liknande resultat framkommit i flertalet 
utländska studier. Bland annat redovisar en irländsk studie att majoriteten av skolans personal 
anser studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar, men ser trots detta inte sig själva 
som en del av detta ansvar (Hearne & Galvin, 2015). Vidare visar Mittendorff, Brok & Beijaards 
(2011) studie resultatet att lärarna i Nederländerna som får ansvar som yrkesvägledare upplever 
att de har svårigheter att ikläda sig rollen.  
 
Implementeringsproblemet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar verkar 
således vara något internationellt förekommande, och något som åtminstone i Sverige funnits i 
över 50 år (Lovén, 2015). Vidare menar Henrysson (1994) och Lovén (2000) att studie- och 
yrkesvägledare får ta det stora ansvaret gällande karriärvägledning inom skolan medan övrig 
personal har en begränsad del. Studie- och yrkesvägledningen blir, som Lovén (2015, 23) 
uttrycker det, “allas ansvar - ingens ansvar.” 
 
2.3 Styrning av studie- och yrkesvägledning 
Styrdokumenten tar upp studie- och yrkesvägledning på ett flertal ställen i både skollagen, 
läroplanen för grundskolan och de allmänna råden för arbete med studie- och yrkesvägledning 
(SFS, 2010:800; Skolverket, 2011; Skolverket, 2013). Bland annat tar dessa alltså upp hur 
studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar. Detta dels genom att tillägna olika 
personalgrupper en del av ansvaret, men framförallt genom att ofta föreskriva hur “Alla som 
arbetar i skolan ska…” och “Skolan ska…” (se mer nedan i avsnitt 2.3.1). Forskning har som 
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tidigare nämnt (se avsnitt 2.2) konstaterat att det finns brister i implementeringen av detta. Att 
delar av det som styrdokumenten förmedlar gällande studie- och yrkesvägledning inte sker i 
realiteten, gör att Henrysson (1994) anklagar läroplanen för att vara ett bristfälligt styrdokument. 
Han menar vidare att egna uppfattningar och tolkningar är avgörande för hur SYV-frågorna 
implementeras på skolan samtidigt som läroplanen lämnar tolkningsutrymme. Beslutet som 
fattas på central nivå, uppifrån, blir en vertikal styrning som inte räcker för att implementera 
beslutet. Vidare är styrdokumentens mål för studie- och yrkesvägledningen opreciserade och 
spridda i tre olika dokument, vilket kan medföra att den som ska verkställa beslutet inte får 
någon överblick och helhetsförståelse för vad som förväntas av henne eller honom. Det framgår 
inte heller alltid vem som förväntas göra vad gällande studie- och yrkesvägledande insatser, utan 
uttryck som “skolan skall…” är vanligt förekommande (Henrysson, 1994). Vi kan konstatera att 
så är fallet även idag när vi inspekterar skollag, läroplan och de allmänna råden (SFS, 2010:800; 
Skolverket, 2011; Skolverket, 2013). Vaga styrdokument kan i sin tur, menar Sannerstedt 
(2001), påverka implenteringsprocessen när tolkningsutrymmet tillåter stor handlingsfrihet i 
verkställandet av formellt beslut. Henrysson (1994) benämner dessutom skolan som en komplex 
organisation, medan Sannerstedt (2001) menar att komplexa organisationer karaktäriseras av 
deras trögrörlighet där implementeringsprocessen tar tid. 
 
2.3.1 Styrdokument för studie- och yrkesvägledning 
Lagar och regler om grundskolans studie- och yrkesvägledningen anges i Skollagen (SFS 
2010:800) och Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011). De allmänna råden för arbete 
med studie- och yrkesvägledning (Skolverket, 2013) utgår från skollagen och läroplanen, men 
syftar till att rekommendera tillämpning av lagarna och reglerna. Nedan presenteras ett urval av 
skollagens och läroplanens föreskrifter som rör grundskolans studie- och yrkesvägledning och 
vem som svarar för vad. Dessa föreskrifter utgår alltså de allmänna råden ifrån.   
 
Skollagen (SFS 2010:800) säger att: 

• “Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal 
med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- 
och yrkesverksamhet kan tillgodoses” (2 kap. 29 § Skollagen) 

• ”Utbildningen i grundskolan utformas så att den förbereder eleverna för aktiva livsval 
och ligger till grund för fortsatt utbildning” (10 kap. 2 § Skollagen) 

 
Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) tar på flera ställen upp hur skolan i sin helhet ska 
bidra till studie- och yrkesvägledningen. Vidare finns flertalet föreskrifter om vad alla som 
arbetar i skolan ska göra. På ett par ställen preciseras ansvaret för studie- och yrkesvägledningen 
genom att säga vad läraren, studie- och yrkesvägledaren respektive rektor ska göra. Se nedan: 
 
Skolans mål är att varje elev: 

• ”kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden” 
• ”har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv” 
• ”har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder” 

(Skolverket, 2011, Lgr 11 avsnitt 2.6) 
 
Alla som arbetar i skolan ska: 

• ”verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra 
verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö” 
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• ”bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller 
kulturell bakgrund” 

(Skolverket, 2011, Lgr 11 avsnitt 2.6) 
 
Läraren ska: 

• ”bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning” 
• ”medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, 

företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det 
omgivande samhället” 

(Skolverket, 2011, Lgr 11 avsnitt 2.6) 
 
Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska: 

• ”informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen  
och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning” 

• ”vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser” 
(Skolverket, 2011, Lgr 11 avsnitt 2.6) 
 
Rektorns ansvar gällande studie- och yrkesvägledning är bland annat att se till att: 

• ”samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får 
konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och 
yrkesinriktning” 

• ”den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får 
vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning” 

(Skolverket, 2011, Lgr 11 avsnitt 2.8) 
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Eftersom vi avser undersöka och exemplifiera hur styrdokumentens föreskrifter om studie- och 
yrkesvägledningen som hela skolans ansvar och hur SYVen som stödjande specialistfunktion 
fungerar i verkligheten, vilar arbetet på implementeringsforskning. I detta avsnitt redogör vi för 
implementeringsteorier överlag för att få en helhetsförståelse för detta. Detta för att till sist låta 
detta mynna ut i de teoretiska utgångspunkter och begrepp som arbetet utgår ifrån.  
 
3.1 Implementeringsteorier ur olika perspektiv 
“Politik handlar om mer än bara beslut och beslutsfattande” skriver Hertting (2014, s. 185). 
Besluten ska även verkställas och implementeras i realiteten. Beslutet ska med andra ord gå från 
teori till praktik. På vägen mellan beslut och realisering av dessa kan mycket gå fel, och 
sannolikheten att implementeringen misslyckas är stor. Detta menar de två statsvetare som sägs 
ha startat implementeringsforskningen - Pressman och Wildavsky (1973/1984 i Hertting, 2014). 
De menar vidare att risken för att det blir en skillnad mellan beslut och realitet är stor även under 
bra förutsättningar. Det är således vanligt att problem uppstår när ett beslut ska implementeras 
och det blir ett så kallat implementeringsproblem (Hertting, 2014). Implementeringsforskningen 
intresserar sig därför för processen mellan formellt beslut och praktiskt genomförande av 
beslutet. Man försöker förstå problematiken kring att besluten inte följs av underordnade 
personer, vilka vi i detta arbete väljer att kalla för verkställare. Implementeringsteorier är 
relevanta för oss i vår studie, då tidigare forskning redogör för hur besluten om studie- och 
yrkesvägledning ligger på hela skolans ansvar inte fungerar i verkligheten, vilket vi alltså ser 
som ett implementeringsproblem. 
 
3.2 Två skilda perspektiv - top-down och bottom-up 
Synen på implementering och implementeringsproblem skiljer sig åt i 
implementeringsforskningen. Två olika sätt att se på detta är top-down-perspektivet och bottom-
up-perspektivet, vilka på skilda vis förklarar relationen mellan beslutsfattare och verkställare 
(Sannerstedt, 2001). Det förstnämnda perspektivet (top-down) utgår kort och gott ifrån att 
processen sker uppifrån och ner, där en hierarkisk relation mellan beslutsfattare och 
verkställande person finns. Ur ett sådant perspektiv undersöker man implementeringen från 
toppen - det vill säga beslutsfattaren - och följer detta ner till verkställaren. I skolans värld kan 
detta exemplifieras genom att politiker (toppen), beslutar om nationella styrdokument (såsom 
skollag, förordningar, läroplaner), vilka kommunerna använder i sitt beslutsfattande om vad som 
gäller för den aktuella kommunen. Till sist ska detta implementeras på varje skola, och hos 
personalen på denna - i detta fall hos studie- och yrkesvägledaren (Sannerstedt, 2001). Ett 
motsatt perspektiv utgår istället från den nivå där beslut genomförs, det vill säga verkställaren. 
Bottom-up-perspektivet förespråkar en understyrd implementeringsprocess, och utgår således 
nerifrån botten där man framförallt undersöker hur verkställande personer handlar 
(Björkemarken, 1995). De som förespråkar bottom-up är kritiska till möjligheten att verkställa 
beslut uppifrån då beslutet inte blir detsamma hos en verkställande i praktiken, som det som 
beslutats “på toppen”. Sammanfattningsvis berör top-down-perspektivet beslutsfattare, medan 
bottom-up-perspektivet talar om verkställarens sätt att handla. Björkemarken (1995) redogör för 
hur top-down-forskningen riktar ljuset mot styrning och officiella beslut, medan bottom-up-
forskningen fokuserar på underordnades inflytande på hur beslut genomförs. Dessa två 
perspektiv riktar således ljuset mot olika saker när de försöker förklara implementeringsproblem. 
 
Abrahamsson (i Björkemarken, 1995) menar att man måste bestämma sig för vilken av dessa 
perspektiv man vill använda när man undersöker något, och att undersökningsområdet avgör 
saken. Vidare beskriver Sannerstedt (2001) att dessa perspektiv inte främst ska ses som 
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teoretiska utgångspunkter, utan snarare som strategier för hur man ska studera ett fenomen. 
Denna syn på saken är något vi anammat och vi använder därför främst begreppen top-down och 
bottom-up för att förklara hur vi väljer att undersöka studie- och yrkesvägledningen som hela 
skolans ansvar. Väljer man top-down-perspektivet, väljer man samtidigt att studera styrning, 
organisation och beslutsfattaras avsikter, medan man genom bottom-up-perspektivet väljer att 
studera individer i organisationen (verkställare) och deras handlande (Sannerstedt, 2001). Med 
detta sagt står det klart att det är det sistnämnda som vi avser undersöka i detta arbete, när vi 
väljer att studera studie- och yrkesvägledare i skolan och deras möjligheter och ambitioner att 
följa vad som sägs i styrdokumenten. Detta i enlighet med Michael Lipsky (2010), som 
poängterar att ett bottom-up-perspektiv gäller för områden med professionellt arbete med 
människor, och ger dessutom skolan som exempel.  
 
3.3 Teorin om närbyråkrater  
Ovan nämnda Michael Lipsky grundade i själva verket en teori 1980, som liksom bottom-up-
förespråkarna utgår ifrån att implementering sker nerifrån och upp, nämligen teorin om street-
level bureaucrary, som på svenska brukar benämnas som teorin om närbyråkrater, vilket också 
är det begrepp vi kommer att använda i detta arbete. Teorin om närbyråkrater lägger, liksom vi i 
detta arbete, fokus på enskilda tjänstemän - närbyråkrater - och deras sätt att verkställa beslut. 
Närbyråkraten definieras som en tjänsteman som arbetar vid en offentlig myndighet, och Lipsky 
(2010) ger exempel som polis, läkare och lärare. Ur detta perspektiv ser man närbyråkraten som 
det viktigaste fragmentet i en implementeringsprocess, eftersom det är dessa som i praktiken ska 
verkställa besluten. Detta innebär att även om beslutsfattarna påverkar närbyråkratens 
förutsättningar, har denne en handlingsfrihet och makt att influera hur ett fattat beslut ska 
implementeras i praktiken. Närbyråkraten har helt enkelt handlingsfrihet att tolka och verkställa 
ett taget beslut på sitt eget sätt, utifrån den egna kontexten (Lipsky, 2010). Lipsky redogör också 
för att närbyråkraten inte hinner utföra alla sina arbetsuppgifter, utan ständigt tvingas prioritera 
och ransonera. Detta perspektiv på implementering bidrar till detta arbete genom att de studie- 
och yrkesvägledare vi granskat kan ses som närbyråkrater med makt att påverka huruvida det 
som står i styrdokumenten verkställs av dem eller ej. Detta kan ge oss redskap att analysera 
huruvida studie- och yrkesvägledaren är till stöd för övrig personal i studie- och 
yrkesvägledande insatser, när vi tittar på hur de balanserar mellan styrdokument och 
verkställande.  
 
3.4 Att förstå, kunna och vilja verkställa beslut  
Eftersom vi i detta arbete valt att rikta ljuset mot verkställande personer (studie- och 
yrkesvägledare), och således undersöker implementeringsproblemet ur ett bottom-up-perspektiv, 
blir det relevant för oss att använda de egenskaper som Lundquist (1992) benämner som 
förutsättande för att ett beslut ska implementeras av verkställaren. Han menar nämligen att 
realiseringen av ett beslut inte bara påverkas av styrningen utan också av verkställarens 
egenskaper, där han särskilt lyfter tre stycken. Enligt honom måste verkställaren och 
närbyråkraten nämligen förstå, kunna och vilja verkställa beslutet som tagits på toppen: 
 

● Förstå härleds till huruvida verkställaren begriper lagtexten och det som sägs i 
styrdokumenten (Lundquist, 1992). I detta arbete handlar det om att undersöka huruvida 
studie- och yrkesvägledarna är medvetna om vad som förväntas av dem i styrdokument 
som skollag och läroplan. 

● Kunna handlar om ifall verkställaren har möjlighet att genomföra beslutet. Lundquist 
(1992) menar att det kan handla om huruvida verkställaren har nog tid, 
handlingsutrymme och kunskap för att verkställa beslutet. I vår operationalisering av 
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begreppet handlar det dels om studie- och yrkesvägledarnas tids- och handlingsutrymme 
i sin tjänst, men också om övrig personals mottagande av studie- och yrkesvägledarens 
stöd, då vi ser detta som avgörande för SYVens möjlighet att kunna vara en stödjande 
specialistfunktion.  

● Vilja berör istället verkställarens ambition att verkställa beslutet. Det kan enligt 
Lundquist (1992) finnas många olika anledningar till att finna ett beslut mer eller mindre 
eftersträvansvärt. Viljan är dessutom den viktigaste egenskapen menar Lundquist och 
den som måste finnas för att ett beslut ska implementeras. I vårt arbete handlar det om att 
undersöka studie- och yrkesvägledarens vilja och personliga engagemang gällande att 
ikläda sig rollen som stödjande specialistfunktion.  

 
Kontentan blir att huruvida verkställaren vill, kan och/eller förstår ett beslut påverkar på vilket 
sätt beslutet realiseras. För att applicera detta på denna studie kan studie- och yrkesvägledarnas 
medvetenhet, förståelse och engagemang för den stödjande specialistfunktionen som 
styrdokumenten framhåller därmed påverka implementeringsprocessen.  
 
3.5 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter och begrepp 
Vi låter, med hänsyn till ovanstående redogörelser, vårt arbete utgå från ett bottom-up-
perspektiv, där teorin om närbyråkrater samt begreppen vilja, kunna och förstå genomsyrar syfte, 
genomförande och senare analys av studien som i denna rapport presenteras. Vi undersöker 
således implementeringen ur studie- och yrkesvägledarnas perspektiv, där vi ser dessa som 
närbyråkrater vars verkställande påverkas av huruvida de förstår, kan och vill implementera 
beslutet om dem som en stödjande specialistfunktion.  
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4. METOD 
Vår studie har utförts med kvantitativ datainsamlingsmetod genom enkätundersökning. Vi ville 
nå ut till ett större antal respondenter och ansåg då ett elektroniskt frågeformulär vara till fördel 
för att tillgodose detta samt spara tid. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) 
nämner sju faktorer att beakta innan beslut om datainsamlingsmetod tas, där kostnad och antal 
svarspersoner är två faktorer som gynnas av att använda enkätfrågeformulär. Författarna menar 
dock att det finns risk för lägre svarsfrekvens genom enkäter, men vi såg större fördelar än 
nackdelar med enkätfrågeformulär i denna studie, då bristen på tid var avgörande för oss. Till en 
början hade vi för avsikt att kombinera enkätfrågor med kvalitativa djupgående intervjuer för att 
få större möjlighet att analysera resultatet. Denscombe (2016) beskriver hur man genom att 
använda sig av metodkombination kan väga upp den ena metodens eventuella svagheter med den 
andres styrkor och vice versa, och på så vis få möjlighet till triangulering - det vill säga ge oss en 
bättre förståelse om situationen. Vår studie faller inom ramen för samhällsforskning och genom 
metodtriangulering fanns en förhoppning om att skapa bättre förutsättningar för analys av 
slutresultatet. Vi valde dock att enbart använda oss av enkäter på grund av bristande resurser, 
men för att skapa möjlighet till en mer nyanserad förståelse, kom vi att använda oss av tre öppna 
frågor, vilka kunde bidra med nyanserade svar. Denna typ av frågor riskerar enligt Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) att bli utan svar, men vi tog den risken då vi tyckte 
att möjligheten till nyanserade svar vägde tyngre.  
 
4.1 Urval 
Då vår studie avser att undersöka studie- och yrkesvägledarens medvetenhet, vilja och möjlighet 
som stödjande specialistfunktion, blev också studie- och yrkesvägledare våra respondenter. Det 
var emellertid inte möjligt för oss att samla in data från alla Sveriges studie- och yrkesvägledare 
då detta är en alldeles för stor population, och vi gjorde därför ett urval av dessa. I och med 
begränsade resurser (vad gäller ekonomi och tid) gjorde vi ett så kallat bekvämlighetsurval 
(Denscombe, 2016) i fråga om geografiskt område. Vi begränsade området för all datainsamling 
till Stockholms och Kalmar län då det är våra hemorter. Kalmar län och Stockholms län består 
av flera kommuner vilket ger oss en bredd i och med den decentraliserade styrningen. Vi avsäger 
oss dock från att undersöka kommunala bestämmelser som en påverkande faktor av eventuella 
skillnader i vårt resultat. Inom Kalmar län fanns det åtta grundskolor som uppfyllde våra 
kriterier om kommunal skola, årskurs 1-9 med en verksam studie- och yrkesvägledare och vi 
valde här alla åtta. Inom Stockholms län fanns betydligt fler, 467 stycken, vilket var ett alldeles 
för stort antal för vår studies omfattning. Skolorna var fördelade över 26 kommuner och vi 
gjorde därför ett strategiskt urval genom att välja två skolor från varje kommun. Detta för att inte 
få ett allt för stort eller allt för litet antal respondenter. Dessa skolor valdes genom ett 
slumpmässigt systematiskt urval (Trost & Hultåker, 2016). Detta slumpmässigt systematiska 
urval började med Skolverkets verktyg Välja Skola (https://www.valjaskola.se), vilket hjälpte 
oss att få fram alla kommunala grundskolor (1-9) i varje kommun. Vi valde sedan de två första 
skolorna på listan i varje kommun. Det visade sig att fem av kommunerna i Stockholms län 
saknade skolor med årskurs 1-9 och ingick därmed inte i vårt urval. Vi fick genom detta totalt 50 
stycken respondenter från Kalmar och Stockholms län. Vi vill även tillägga att vi avsagt oss kön, 
ålder och etnicitet som påverkande variabler gällande respondenterna, huruvida de var anställda 
som studie- och yrkesvägledare på en kommunal grundskola med årskurs 1-9 inom ovan nämnda 
län var de avgörande kriterierna. 
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4.2 Datainsamlingsmetod 
Som vi tidigare nämnt gav enkäter oss en ökad möjlighet att nå ut till en större andel studie- och 
yrkesvägledare, och genom identiska frågor kunde vi få standardiserade svar som underlättade 
databearbetningen. Det finns dock risk för att respondenterna känner sig begränsade av svaren i 
enkäterna samt att de kan undvika att svara (Denscombe, 2016). Vi skapade vår webbenkät 
genom programmet Survio (https://www.survio.com/en/), där vi konstruerade en relativt enkel 
enkät utan större kontrollfunktioner. Det kan nämligen bidra till bortfall ifall respondenterna 
exempelvis upplever tvång att fylla i alla frågor (Trost & Hultåker, 2016). Vidare menar 
författarna att man kan tala om strukturering på två olika sätt när det gäller enkäter, där det ena 
rör frågor och menar att dessa är strukturerade om man använder sig av fasta svarsalternativ, 
vilket vi tog hänsyn till. Vi har dock även med ett par ostrukturerade frågor som alltså innebär 
att svarsalternativen är öppna. Detta anser vi är nödvändigt då vi vill ha mer nyanserade svar. 
Det andra sättet att se på strukturering, enligt Trost & Hultåker (2016), är ifall frågeformulärets 
helhet har struktur, vilket betyder att man har relevanta frågor som rör det man avser undersöka 
och inte något annat. Vi anser oss ha ett strukturerat frågeformulär där vårt syfte genomsyrar alla 
frågor och detta menar vi ger oss möjlighet till bättre validitet. Vi är konsekventa gällande 
frågorna vilket Denscombe (2016) understryker som viktigt för att ge bra reliabilitet. Vi 
konstruerade även frågorna utefter vald teori för att ordentligt knyta an till denna. Vi inleder vår 
enkät med en bakgrundsfråga som enligt Trost & Hultåker (2016) kan fungera som motiverande 
för respondenten då frågan är enkel och intresserar sig för personen i fråga. Vår fråga rör om 
respondenten har utbildning eller ej, och vi ville använda denna fråga för att se om det fanns 
samband mellan svaren i enkäten beroende på utbildning. 
 
Vad vi däremot misstänker kan äventyra vår reliabilitet är att vi har frågat om två saker (tid och 
handlingsutrymme) i samma enkätfråga (se fråga 10 i bilaga 1). Detta kan bli problematiskt för 
respondenterna att svara på om de anser att de har det ena men inte det andra, och därmed ge 
svaret på den frågan en sämre reliabilitet. Vi borde istället ha separerat dessa och ställt två olika 
frågor. Däremot anser vi att de två saker (tid och handlingsutrymme) vi frågar om faller under en 
och samma frågeställning som detta arbete utgår ifrån, nämligen den om huruvida studie- och 
yrkesvägledaren har nog tid och handlingsutrymme i tjänsten för att fungera som en stödjande 
specialist för övrig personal (se frågeställning 2 under syfte och frågeställningar). Denna 
frågeställning utgår i sin tur från Lundquists (1992) begrepp och egenskap kunna som 
genomsyrar hela studien. Med stöd i Lundquists teori (se ovan), menar vi att tid och 
handlingsutrymme är två ting som tillsammans påverkar huruvida studie- och yrkesvägledaren 
har möjlighet att (kan) vara en stödjande specialistfunktion eller ej. Detta influerade oss och 
ledde fram till att tid och handlingsutrymme blev en fråga, istället för två. Vidare har vi en stark 
tro på att tid och handlingsutrymme många gånger går hand i hand och därmed inte 
nödvändigtvis behöver försämra reliabiliteten i frågan, men i och med att det finns risk för att det 
i någons fall inte gör detta, står vi fast vid att vi borde ha separerat dessa till två frågor. 
Lyckligtvis avslutas enkäten med en öppen fråga där respondenterna erbjuds möjligheten att 
kommentera någon tidigare fråga ytterligare. Här får de med andra ord chans att vid behov 
kommentera frågan om tid och handlingsutrymme. Vi diskuterar vidare hur detta fungerade i 
metoddiskussionen (se avsnitt 7.2). 
 
Vissa frågor är även tolkningsbara och kan därmed ge olika svar beroende på hur man uppfattar 
frågan. Vi avser dock inte att skapa en generaliserbar studie och tar därmed avstånd från att de 
statistiska svar vi får är definitiva. Vi anser snarare att vi har en mer relaterbar studie, vilket ger 
oss en förhoppning om bättre validitet. Vi har valt “ingen uppfattning” som svarsalternativ på 
två frågor. Trost & Hultåker (2016) skriver om problematiken i att ta beslut kring att bruka dessa 
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alternativ i svarsalternativen. Det som talar emot dessa alternativ är att den svarande kan 
använda den rutan för att slippa ta ställning. Detta medan fördelarna är att de som faktiskt inte 
anser sig kunna ge ett svar, får möjligheten att välja detta. Vi gjorde noggranna övervägningar i 
vår enkät gällande detta. Överlag ansåg vi att genom att ta bort dessa alternativ på frågorna, ber 
man den svarande att verkligen tänka efter och ta ställning, samtidigt som vi ansåg att dessa 
frågor är sådana alla faktiskt bör kunna ta ställning till, då de rör egna värderingar. Vi valde 
därför att generellt undvika sådana alternativ för att undvika bortfall men ansåg det vara 
essentiellt att ha kvar på två frågor (se fråga 12 och 13 i bilaga 1) då ett icke ställningstagande 
alternativ är nödvändigt när frågorna gäller andras värderingar och tankar (i detta fall övrig 
personal). 
 
4.3 Procedur & bearbetning av empiri 
Under konstruktionen av vår enkät gjordes en så kallad pilotstudie, vilket enligt Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) är effektivt för att undvika misstag under 
insamlandet av den verkliga empirin. Vidare menar Trost & Hultåker (2016) att det är viktigt att 
undersöka att webbenkäten fungerar som den ska för att undvika kostsamma misstag. Vi lät 
därmed yrkesverksamma kurskamrater från studie- och yrkesvägledarprogrammet fylla i 
enkäten. Efteråt kontrollerade vi insamlingen av svar samt lyssnade på feedback angående 
frågornas utformning. När det sedan var dags för det verkliga utskicket mailade vi varje 
respondent var för sig för att ta hänsyn till att de inte skulle kunna se vilka som deltog i vår 
studie. Det är nämligen enligt Trost & Hultåker (2016) olämpligt att skicka ett massutskick av 
denna anledning. Vi var strategiska genom att vi skickade mailet tidigt måndag morgon för att 
det skulle ligga överst i mailkorgen. Detta för att minska risken för det bortfall som Trost & 
Hultåker (2016) menar att en webbenkät via mail riskerar, men självklart förstår vi att risken 
ändå kvarstod. Mailet fungerade som missivbrev (se bilaga 2 och 3) vilket är i enlighet med 
Trost & Hultåker (2016) och i mailet bifogade vi vår verkliga enkät (se bilaga 1). Vi aktiverade 
en funktion som förhindrade möjligheten för samma dator att besvara enkäten flera gånger. Vi 
kan däremot inte garantera att enkäten besvarades från olika enheter då detta krävde att 
mailadresserna markerades med vad Trost & Hultåker (2016) kallar för identitetsbeteckning. Det 
skulle innebära att vi fick tillgång till vem som svarat eller ej vilket skulle strida mot 
konfidentialitetsprincipen där vi garanterat anonymitet för alla deltagare. Vi inser att detta kan 
ge försämrad validitet men vi anser etiken vara viktigare.  
 
Insamling och registrering av den kvantitativa empirin utfördes sedan digitalt genom 
programmet Survio (https://www.survio.com/en/) som bearbetade enkäterna och redovisade 
statistik per automatik i tabeller, diagram och grafer. Detta blev mer kostnadseffektivt och Trost 
& Hultåker (2016) menar att program som erbjuder automatisk bearbetning är ett bra alternativ 
eftersom det är just tids- och kostnadseffektivt. En vecka efter första utskicket skickade vi ett 
kombinerat tackmail och påminnelse riktad till de som ännu inte svarat (se bilaga 4). 
Enkätundersökningar ger oftast mellan 50-75% svarsfrekvens vilket enligt Trost & Hultåker 
(2016) är ett accepterat antal men en bortfallsanalys bör göras innan bearbetning. Denna studie 
innefattar inte en bortfallsanalys så vi kan därmed inte dra slutsatser hur det påverkat vårt 
resultat, men då tidigare forskning (se ex. Dresch, 1996) pekar på tung arbetsbelastning för 
SYVen så ser vi detta som en trolig orsak till vårt bortfall. En möjlig orsak är att de inte 
prioriterat vår enkät då andra arbetsuppgifter väger tyngre. Vi skickade som tidigare sagts 
enkäten till 50 stycken respondenter och fick 33 stycken svar, vilket gav oss en svarsfrekvens på 
66% och ett bortfall på 34%. 
 
 



 
Emma Wirell & Angélica Reinholdsson 
VT 2017 
Examensarbete, 15 hp 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp       15 

4.4 Analysmetod 
Frågorna i vår enkät konstruerades utifrån begreppen förstå, kunna och vilja som återfinns i den 
teoretiska utgångspunkt som presenterats ovan angående närbyråkrater. Detta gjordes för att 
kunna analysera vår insamlade empiri utifrån samma teori. Vi gjorde det genom att kategorisera 
svaren med ett kodningsschema utefter begreppen förstå, kunna och vilja, och vi har genom 
detta en förhoppning om att det har gett oss större möjligheter till att kunna tolka och på så vis 
dra slutsatser som ger större validitet. I och med att vi använt oss av ett program 
(https://www.survio.com/en/) som samlat vår empiri per automatik har vi fått färdiga grafer och 
diagram. Vi har sedan behandlat de statistiska svaren med ovan nämnda kodningsschema och de 
resultat vi valt att presentera behandlades då genom excel för att tillsist skapa cirkeldiagram 
utifrån detta. Vi har öppna frågor i vår enkät och den empirin har vi bearbetat manuellt genom 
att kategorisera likt ovan. Våra resultat redovisas med deskriptiv statistik, det vill säga 
beskrivande statistik (Denscombe, 2016). 
 
4.5 Etiska ställningstaganden 
Vi har i enlighet med Vetenskapsrådet (2017) tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som 
gäller för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet uppnåddes 
genom att vi i samband med utskickandet av enkät formulerade ett mail (se bilaga 1) där det 
tydligt framgick vilka vi är, vad vi hade för syfte samt att deltagandet var frivilligt. Vi 
formulerade vårt syfte för att ta hänsyn till vad Vetenskapsrådet (2017) menar med 
förhandsinformation. Samtyckeskravet uppnådde vi genom att deltagarna själva valde huruvida 
de ville medverka eller ej. Vi inledde mailet med ovan nämnda information och länkade sedan 
enkäten, och deltagarna hade därmed ett val att besvara den eller ej. Vetenskapsrådet (2017) 
menar att undersökningsdeltagaren inte får utsättas för påtryckning om hen väljer att inte 
medverka och vi tog hänsyn till detta med undantag för ett mail med en påminnelse. För att 
uppnå konfidentialitetskravet har vi understrukit att enkäten är anonym och att vi inte kan spåra 
vem som svarat, och vi avser även att radera alla mailkontakt efter avslutad studie. Vi avsåg att 
enbart använda insamlad empiri till studiens syfte och uppfyllde därmed nyttjandekravet. 
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5. EMPIRISKT RESULTAT 
Enkätundersökningen bestod av 33 studie- och yrkesvägledare där sju av dessa saknade studie- 
och yrkesvägledarutbildning. Samtliga var kommunalt anställda på grundskolor med årskurs 1-9, 
i kommuner inom Kalmar och Stockholms län. Eftersom vår studie tar avstamp i 
implementeringsproblematiken kring studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar (se 
tidigare forskning, avsnitt 2.2), syftade enkätens frågor till att övergripande undersöka skolornas 
villkor för samverkan och ansvar för studie- och yrkesvägledningen. Detta för att närmare 
granska ett av de områden som studie- och yrkesvägledaren enligt styrdokument förväntas 
ansvara för - nämligen stödet för övrig personal i studie- och yrkesvägledande frågor. Resultatet 
presenteras därför enligt dessa teman. 
 
5.1 Samverkan kring studie- och yrkesvägledning 
Samtliga studie- och yrkesvägledare ansåg att samverkan kring SYV-frågor är viktigt eller 
mycket viktigt för dem. Samtidigt är det en övervägande del som anser att de i praktiken 
samverkar med övrig personal. Majoriteten av respondenterna anser nämligen att de samverkar 
med övrig personal i stor eller mycket stor omfattning, men nästan lika många har valt det 
neutrala alternativ som beskriver att de varken samverkar i stor eller liten utsträckning, följt av 
en mindre andel (21%) som tycker att samverkan fungerar dåligt eller mycket dåligt.   
 
Vidare anser de allra flesta (29 av 33 personer) att de på något sätt bidrar till att samverkan med 
övrig personal fungerar. Fem studie- och yrkesvägledare anser att de ensamma bidrar till detta, 
medan majoriteten anser att samverkansarbetet sker tillsammans med lärare, med rektorn eller 
tillsammans med båda dessa professioner. Cirkeldiagrammet nedan (se figur 1) visar 
motsvarande information i procent.  

FIGUR 1: Personer som bidrar till samverkan 
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5.2 Studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar 
Inställningen till studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar är positiv. Åtminstone 
menar 88% av respondenterna detta. Resterande är likgiltiga, medan ingen är negativt inställd till 
saken. Däremot visar resultaten av hur detta fungerar i praktiken andra siffror.  
 
På frågan om hur studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar fungerar i praktiken, var 
det nämligen endast en enda tillfrågad studie- och yrkesvägledare som upplevde att detta 
fungerar mer än medelmåttigt (bra eller mycket bra) på hans eller hennes arbetsplats. Övriga 
respondenter ansåg att det fungerar medelmåttigt, dåligt, eller mycket dåligt. Se figur 2 för 
procentuell, mer specifik redovisning av detta. Observera att alternativet “mycket bra” inte syns i 
cirkeldiagrammet då ingen respondent gav detta svar.                            

FIGUR 2: Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar i praktiken 
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5.3 Studie- och yrkesvägledarna som stödjande specialistfunktion 
Alla tillfrågade studie- och yrkesvägledare utom en anger att de är medvetna om vad som 
förväntas av dem i förhållande till vad styrdokumenten säger om studie- och yrkesvägledning. 
Lika många menar att de vet att styrdokumenten föreskriver att de ska fungera som stöd för 
övrig personal i studie- och yrkesvägledande frågor.  
 
Som kan utläsas nedan av figur 3, ansåg emellertid de allra flesta tillfrågade studie- och 
yrkesvägledare att de i varken stor eller liten omfattning kunde tillgodose det som 
styrdokumenten talar om gällande studie- och yrkesvägledarens stödfunktion. Detta medan bara 
sju personer anser att de i stor eller mycket stor omfattning kan tillgodose detta. 

FIGUR 3: Möjligheten att tillgodose styrdokumentens föreskrift om SYV som stödjande funktion 
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5.3.1 Studie- och yrkesvägledarnas förutsättningar att vara ett stöd för övrig personal 
Samtliga 33 respondenter menar att de vill fungera som stöd för övrig personal. Däremot 
upplever inte lika många att övrig personal vill ha stödet. 66% av de tillfrågade anger att de 
upplever att övrig personal vill ha deras stöd. Detta betyder dock inte att övriga respondenter 
menar att övrig personal inte vill ha deras stöd. I själva verket har nästan alla övriga svarat att de 
inte har någon uppfattning. Endast 6% anger att de upplever att övrig personal inte vill ha deras 
stöd i studie- och yrkesvägledande insatser.  

 
Cirkeldiagrammet här intill (figur 
4) visar oss att en ännu mindre 
andel anser att övrig personal ger 
dem möjlighet att vara stöd ett för 
dem. Även om många av resterande 
respondenter menar att de inte har 
någon uppfattning, kvarstår faktum 
att inte ens hälften uppfattar att de 
får möjlighet av övrig personal att 
göra det som styrdokumenten 
föreskriver. 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 4: Ger övrig personal SYVen möjlighet att vara stöd? 
 
Vad gäller tid och handlingsutrymme, anger knappt 40% att de har tillräckligt med detta för att 
fungera som stöd för övrig personal i SYV-frågor. Majoriteten (resterande dryga 60%) menar 
istället att de inte har tillräckligt med tid och handlingsutrymme för att axla denna stödjande roll. 
Se figur 5 nedan. 

 
FIGUR 5: SYVarnas tid och handlingsutrymme för att fungera som stöd 
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5.3.2 Studie- och yrkesvägledarnas egna uppfattning om sig själva som stödjande funktion 
 
De flesta respondenterna ansåg att de 
fungerar som stöd för övrig personal i  
studie- och yrkesvägledande frågor. 
Övriga ansåg att de inte gjorde detta (se 
figur 6). Denna fråga följdes av öppna 
följdfrågor, vilka syftade till att 
undersöka på vilket sätt de är ett stöd 
för övrig personal (om de svarat Ja) 
eller hur det kommer sig att de inte 
fungerar som detta stöd (om de svarat 
Nej). Dessa följdfrågor visade på att 
respondenterna la skilda värderingar 
och definitioner i vad det innebär att 
vara ett stöd för övrig personal i SYV-
frågor, vilket givetvis kan påverka 
deras svar på frågan i figur 6.                                                                 

FIGUR 6: Upplever SYVarna att de är ett stöd för övrig personal i 
SYV-frågor? 
 
Nedan presenteras ett axplock citat ur enkätens fritextfält där de 72,7% respondenter som anser 
att de ÄR ett stöd för övrig personal i studie- och yrkesvägledande insatser på skilda vis 
beskriver på vilket sätt de är detta stöd: 

 
  Diskuterar löpande med övrig personal om olika projekt i olika forum såsom 

ämneslagskonferenser, arbetslagsmöten, personalmöten och tar fram 
kommunövergripande SYV-plan med tillhörande aktivtetsplan 

 
Jag har i samarbete med lärarlagen etablerat en SYV-plan för hela skolan 
 
Jag pushar på ämnesövergripande arbetssätt och ger stöd i om hur de ska kunna se 
fördelar med ämnesövergripande projekt När en klass ska ut på teater, museum osv. 
Då kommer jag in och pratar om vilka människor man kan möta på dessa ställen och 
har då lite yrkeskunskap 

 
Några studie- och yrkesvägledare uttrycker alltså en rad insatser de utför för att fungera som 
stöd. Vissa nämner att de anser sig vara stöd för att de hjälper till med projekt och temadagar. 
Detta medan andra kort och gott anger att de är ett stöd för att de medverkar i elevhälsoteamet 
(EHT), är en del av lärarlagen och/eller besvarar frågor vid behov: 
 

Deltar i olika lärarlag 

De hänvisar till mig när eleverna har frågor kring gymnasieval 
 
Emellertid visar enkätsvaren att närmare hälften av de 72,7 % respondenter som anser att de ÄR 
ett stöd för övrig personal i SYV-frågor (se figur 6), i fritextfältet har beskrivit hur de begränsas 
att vara det stöd i den utsträckning de önskar. De menar således att de är ett stöd i någon 
bemärkelse eller omfattning men att olika faktorer hämmar förutsättningarna för dem. Bland 
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annat nämns tidsbrist som boven i dramat. Flera av de respondenter som svarat att de är ett stöd 
för övrig personal, menar att de saknar tid för att vara det stöd de borde vara. Nedanstående citat 
är exempel på citat som beskriver tidsbristen tydligt: 
 

Jag har absolut möjlighet att vara ett stöd. Men tiden brister. Först prioriterar jag 
min egna insatser, samtal och information. Sedan är jag en del av EHT och hjälpa 
eleverna att blir behöriga till nationella program är otroligt betydelsefullt. Därefter 
kommer SYV i vid bemärkelse och där vara ett stöd till personal och hjälpa dem 
att vara en del i SYV i vid bemärkelse och därigenom att studie- och 
yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar 
 
Ja, eftersom jag alltid försöker bistå med tips och råd gällande studie- och 
yrkesvägledande insatser. Jag försöker även komma med nya idéer vad gäller 
aktiviteter som berör studie- och yrkesvägledning. Nej, eftersom tiden begränsar 
min tillgänglighet vilket gör att jag inte kan vara ett stöd i den utsträckning som 
jag egentligen hade önskat 

 
Även brist på gensvar från övrig personal framförs som begränsande i möjligheten att vara ett 
stöd. Någon uttrycker att han eller hon försöker fungera som ett stöd, men att detta tas emot med 
“försiktig optimism” då lärarna är rädda för merarbete. En annan respondent beskriver liknande 
problematik genom att beskriva hur hon emellanåt kan fungera som stöd, men att lärarna inte har 
SYV högst upp på sin prioriteringslista.  
 
24 studie- och yrkesvägledare (72,7% av våra respondenter) har alltså angett att de på ett eller 
annat sätt fungerar som stöd för övrig personal i SYV-frågor. Enkätens öppna följdfrågor visade 
dock på att många av dessa 24 personer visserligen är ett stöd, men inte i den utsträckning de 
önskar. Detta medan nio respondenter (27,3%) menar att de INTE fungerar som stöd för övrig 
personal. Följdfrågan på detta syftade till att undersöka varför de inte fungerar som det stöd som 
styrdokumenten föreskriver. Fem av dessa nio la skulden på sin egen eller lärarnas tidsbrist, men 
även motstånd från lärare, brist på rutiner och brist på riktlinjer var orsaker som studie- och 
yrkesvägledarna angav som svar på följdfrågan: 
 

De är inte intresserade av att få stöd. Det är även dålig kommunikation, jag 
upplever att de inte förstår min yrkesroll 
 
Jag upplever att det finns goda möjligheter att komma ut och möta eleverna i dessa 
insatser, men stöter på motstånd i att få lärarna att samarbeta i arbetet 
 
Rektor lägger sig i för mycket, och bra rutiner saknas 
 
Skolan (kommunen) har inte introducerat studie- och yrkesvägledning i vid 
bemärkelse i någon större omfattning så jag har inte den rollen för hela skolan än. 
Det är inte så genomarbetat och formaliserat som det skulle kunna vara 
 
... Jag som SYV kan ha all tid i världen, men om lärarna inte har tid för samarbete 
kan vi lika gärna arbeta på flera skolor och endast koncentrera oss på 
gymnasievalet i åk. 9 och prao i åk. 8…. 
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6. ANALYS 
Denna studie tar alltså avstamp i implementeringproblemet vad gäller studie- och 
yrkesvägledning som hela skolans ansvar, och riktar ljuset mot studie- och yrkesvägledarens del 
i ansvaret och framförallt mot hans eller hennes stödfunktion. I enlighet med tidigare studier, 
visar våra enkätsvar på att studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar inte fungerar 
särskilt väl i praktiken (se figur 2, avsnitt 5.2). Detta gav oss möjlighet att konstatera att denna 
implementeringsproblematik i olika omfattning fanns på majoriteten av de grundskolor denna 
studie undersöker.  
 
Studie- och yrkesvägledarna har som närbyråkrater makt att påverka huruvida och i vilken 
omfattning de implementerar beslutet och läroplansföreskriften om dem som ett stöd för övrig 
personal (Skolverket, 2011). Inom denna makt ryms närbyråkratens medvetenhet om, möjlighet 
till och vilja att verkställa beslutet - egenskaper som härleds till Lundquists (1992) begrepp 
förstå, vilja och kunna, som han menar är förutsättande för att verkställa och implementera ett 
beslut. Nedanstående analys utgår därför från dessa begrepp, och kommer genom dessa, 
tillsammans med tidigare forskning, att ta oss igenom analysen av studie- och yrkesvägledarnas 
implementering och verkställande av dem som en stödjande specialistfunktion. 
 
6.1  Förstå  
Som tidigare nämnt gäller förståelsen i detta arbete studie- och yrkesvägledarnas medvetenhet 
om vad som förväntas av dem i styrdokument. Enkätsvaren visade tydligt på en stor 
medvetenhet om vad som generellt förväntas av de tillfrågade studie- och yrkesvägledarna i 
styrdokument, med en lika stor medvetenhet kring att de förväntas vara ett stöd för övrig 
skolpersonal. Förståelsen är enligt Lundquist (1992) en av tre mycket viktiga beståndsdelar för 
att ett beslut ska verkställas, och i denna studie kan vi se att denna beståndsdel finns. Åtminstone 
är den subjektiva uppfattningen sådan. Det vill säga att studie- och yrkesvägledarna själva (alla 
utom en) menar att de är medvetna om styrdokumentens föreskrifter och vad dessa förväntar sig 
av dem. Studie- och yrkesvägledaren har som närbyråkrat emellertid stor handlingsfrihet att 
tolka ett taget beslut på sitt eget vis (Lipsky, 2010), vilket tillsammans med skolans vaga 
styrdokument bör ge SYVen stort tolkningsutrymme. Den tidigare forskningen (Henrysson, 
1994; Sannerstedt, 2001) har ju, liksom vi i vår egen genomgång av skolans styrdokument, 
kunnat konstatera att styrdokumenten i flera avseenden är vaga och många gånger lämnar 
tolkningsutrymme åt verkställaren. Läroplanen för grundskolan säger att “Studie- och 
yrkesvägledaren ska vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande 
insatser” (Skolverket, 2011, s.17). Trots att det i denna punkt står klart vem som förväntas utföra 
stödet - alltså studie- och yrkesvägledaren - kvarstår tolkningsutrymme gällande stöd och vad 
stöd är för respektive närbyråkrat och verkställare. Med detta sagt är det tänkbart att våra 
respondenter ser olika på vad stöd innebär, och därigenom menar att de förstår och är medvetna 
om att de förväntas vara ett stöd för övrig personal, men inte vad detta stöd innebär. En av våra 
respondenter uttrycker detta i enkätens fritextutrymme genom att skriva att han eller hon är 
medveten om styrdokumentens föreskrifter och förväntningar, men inte vad som förväntas av 
henne eller honom på den egna arbetsplatsen. Vidare bekräftar svaren i enkätens fritextutrymme 
att “vara ett stöd för övrig personal” definierades väldigt olika för olika respondenter (se 
beskrivning och citat i avsnitt 5.2.3). Vår kontenta av studie- och yrkesvägledarnas förståelse 
och medvetenhet om att styrdokumenten säger att de ska vara ett stöd för övrig personal i SYV-
frågor, blir således att de själva menar att de förstår och vet att detta förväntas av dem, men att 
förståelsen bör kunna svikta i vad stödfunktionen faktiskt innebär, då detta inte preciseras i 
styrdokumenten.  
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6.2 Kunna  
Kunna gäller i detta arbete studie- och yrkesvägledarens möjlighet att vara ett stöd för övrig 
personal i studie- och yrkesvägledande insatser. Lundquist (1992) menar att kunnandet är ännu 
en av de tre byggstenar som behövs för att närbyråkraten ska kunna verkställa ett beslut, och 
enkätsvaren visade oss att denna byggsten var den som enligt vår analys av respondenterna var 
den mest ostadiga. Medan de tillfrågade studie- och yrkesvägledarna verkar vara medvetna om 
att de enligt styrdokument ska ha en stödjande funktion, var det inte någon övervägande del av 
respondenterna som menade att de hade möjlighet att tillgodose detta (se figur 3, avsnitt 5.3). De 
flesta svarade att detta varken kunde göras i stor eller liten omfattning. Medan denna fråga 
syftade till att undersöka möjligheten att tillgodose styrdokumentens föreskrifter om den 
stödjande funktionen, syftade en annan fråga till att granska om respondenterna anser sig 
fungera som ett stöd för övrig personal (se figur 6, avsnitt 5.3.2). Här svarar en stor majoritet att 
de fungerar som stöd, vilket vid första anblick kan anses motsägelsefullt när inte särskilt många 
angivit att de kan tillgodose läroplanens anvisning gällande saken. Svaren på de öppna frågorna 
hjälpte oss dock att närma oss en förståelse för detta. Många respondenter anger nämligen här, 
trots att de svarat att de fungerar som stöd för övrig personal, att de inte har möjlighet att göra 
detta i den omfattning de önskar, eller i den omfattning de bör. Vad de bör göra står i sin tur i 
styrdokument, vilket kan förklara varför många har svarat att de fungerar som stöd samtidigt 
som de svarat att de i varken stor eller liten omfattning kan tillgodose styrdokumentens punkt 
om saken. De är helt enkelt ett stöd i någon bemärkelse och omfattning, men inte alltid i den 
omfattning de anser att de bör eller skulle vilja. Många (närmare hälften) av svaren på den öppna 
frågan kring på vilket sätt de är ett stöd för övrig personal kom i sällskap av ett “men” som 
beskrev faktorer som hämmade deras potential att vara en mer fullständig stödfunktion. Dessa, 
tillsammans med de öppna svaren på frågan kring varför man inte är ett stöd för övrig personal 
visade oss att just det som Lundquist (1992) benämner kunna i form av vår operationalisering 
tid, handlingsutrymme och personalens mottagande var begränsande faktorer. Nedan presenteras 
SYVens möjlighet att vara ett stöd för övrig personal i SYV-frågor vidare i två avsnitt som tar 
upp tid och handlingsutrymme, samt övrig personals gensvar och mottagande av studie- och 
yrkesvägledarnas stöd. 
 
6.2.1 Tid och handlingsutrymme 
Lipsky (2010) redogör för att närbyråkraten trots sin handlingsfrihet vad gäller verkställande av 
formellt beslut begränsas av tid och karaktäriseras av att inte hinna utföra alla sina 
arbetsuppgifter, utan ständigt tvingas prioritera och ransonera. Detta är något vi sett i vår 
undersökning där över 60% av studie- och yrkesvägledarna angav att de saknade tillräckligt med 
tid och handlingsutrymme för att vara ett stöd för övrig personal. I fritextutrymmet uttrycker 
flera hur tiden begränsar dem att vara ett komplett stöd eller ett stöd överhuvudtaget, och ett par 
nämner handlingsutrymmet som något som sätter käppar i hjulet. En respondent uttrycker att 
handlingsutrymmet är begränsat för att rektorn lägger sig i för mycket, vilket liknar de resultat 
Dresch studie från 1996 presenterar, där han påpekar att studie- och yrkesvägledarnas 
handlingsutrymme i tjänsten berodde på brister i skolans organisation. I övrigt är tiden en 
mycket återkommande syndabock hos de tillfrågade studie- och yrkesvägledarna som menar att 
denna hindrar dem från att stödja övrig personal. Någon nämner även tydligt hur han eller hon, 
liksom Lipskys närbyråkrater, tvingas prioritera sina arbetsuppgifter och att stödet för övrig 
personal i SYV-frågor kommer längre ner på prioriteringslistan. De studie- och yrkesvägledare 
som tvingas bortprioritera den stödjande funktionen till följd av tidsbrist, förlorar alltså 
möjligheten att genomföra beslutet om dem som stöd för övrig personal i SYV-frågor. Han eller 
hon tappar därmed den viktiga egenskapen kunna, som Lundquist (1992) menar är så viktig för 
att ett beslut ska implementeras. 



 
Emma Wirell & Angélica Reinholdsson 
VT 2017 
Examensarbete, 15 hp 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp       24 

6.2.2 Övrig personals gensvar och mottagande av stödet 
Eftersom att vi i detta arbete har utgått ifrån att det är svårt att stödja personer som inte vill ha 
stöd, ville vi som tidigare nämnt undersöka hur samverkan med och gensvaret från övrig 
personal ser ut i frågan. Vad gäller samverkan kring SYV-frågor generellt, fungerar denna i de 
allra flesta fall medelmåttigt eller bättre. Detta tämligen i kontrast med Henryssons (1994) 
studie, vilken vittnade om att samverkan mellan studie- och yrkesvägledarna var bristfällig 
utifrån deras eget perspektiv. Däremot stämmer hans resultat mer överens med våra resultat om 
övrig personals gensvar och mottagande av SYVens stöd, där knappt hälften av våra 
respondenter menar att övrig personal ger dem möjlighet att vara ett stöd för dem i studie- och 
yrkesvägledande insatser (se figur 4, avsnitt 5.3.1). Respondenternas uttryck i fritextutrymmet 
liknar det som Henryssons studie kom fram till 1994, nämligen att studiens studie- och 
yrkesvägledare jobbar engagerat men att den resurs de utgör inte utnyttjas av övrig personal. 
Flera av våra respondenter beskriver just detta. Några uttrycker hur de rentav upplever motstånd 
från övrig personal, medan andra, liksom Henryssons respondenter, mer beskriver hur de 
försöker vara ett stöd men att detta inte utnyttjas av övrig personal. Detta är i linje med den, 
såväl svensk som internationell, tidigare forskning vi behandlat kring ämnet som pekar på att 
övrig personal inte axlar något vidare ansvar för att studie- och yrkesvägledning ska vara hela 
skolans ansvar, och inte heller alltid gör det möjligt för den anställde studie- och 
yrkesvägledaren att utgöra en resurs. Vi menar, med stöd i teorin om närbyråkrater (Lipsky, 
2010) och Lundquists (1992) begrepp kunna, att de studie- och yrkesvägledare som upplever 
detta, inte ges möjlighet att vara det fulla stöd som styrdokumenten säger att de ska vara. När 
övrig personal inte släpper in dem eller till och med utgör ett motstånd mot studie- och 
yrkesvägledarens stöd, hindras SYVen helt eller delvis från att implementera läroplanens punkt 
om denne som ett stöd för övrig personal.  
 
6.3 Vilja  
I detta arbete gäller viljan studie- och yrkesvägledarnas ambition och personliga engagemang i 
att vara ett stöd för övrig personal i studie- och yrkesvägledande frågor. De tillfrågade studie- 
och yrkesvägledarna är generellt positivt inställda till allt vad samverkan och stödjande roll 
heter. Samverkan är viktigt för dem, de menar att de är positivt inställda till att ansvaret för SYV 
ligger på hela skolan, och samtliga anger att de vill fungera som stöd för övrig personal. Detta 
gör att vi kan se att studie- och yrkesväglederna i denna studie har viljan och det personliga 
engagemanget för att vara ett stöd för övrig personal. Lundquist (1992) talar om viljan som den 
viktigaste egenskapen hos verkställaren för att beslutet ska implementeras. Med närbyråkratens 
makt att bestämma på vilket sätt ett beslut ska verkställas (Lipsky, 2010), kan de tillfrågade 
studie- och yrkesvägledarnas ambition, vilja och engagemang i föreskriften om stödfunktionen 
påverka huruvida och i vilket omfattning denna faktiskt verkställs. Vad gäller just studie- och 
yrkesvägledaren som stöd för övrig personal i studie- och yrkesvägledande insatser finns viljan i 
denna studie, vilket alltså enligt Lundquist (1992) innebär god potential för implementeringen.  
 
6.4 Sammanfattande slutsatser 
Trots den goda potential som studie- och yrkesvägledarnas vilja bär med sig, kvarstår dock det 
faktum att endast en femtedel av SYVarna i denna studie anser att de kan implementera 
läroplanens bestämmelse om dem som stöd för övrig personal i stor eller mycket stor 
omfattning. Även om en övervägande del anser att detta kan implementeras i en medelmåttig 
omfattning, är det fler som anser att det tillgodoses i liten eller mycket liten omfattning än i stor 
eller mycket stor. Kontentan av detta blir att beslutet om SYVen som stöd inte fungerar fullt ut i 
praktiken trots att samtliga respondenter är rungande överens om att viljan finns där - lika 
överens som de är om förståelsen. De förstår således vad styrdokumenten kräver av dem och de 
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vill utföra detta, men alla verkställer det ändå inte. Eftersom vi i detta arbete utgår ifrån 
Lundquists (1992) tre förutsättande egenskaper för implementering (förstå, kunna vilja), blir det 
genom uteslutningsmetoden tydligt att det är i kunnandet - det vill säga möjligheten - skon 
klämmer. Detta är också tydligt i de öppna frågor enkäten ställer om hur det kommer sig att 
vissa av respondenterna inte är ett stöd för övrig personal, vilka alla pekar på att det är 
möjligheten som sätter käppar i hjulet.  
 
Vi ska inte glömma att det faktiskt finns de studie- och yrkesvägledare i studien som anser och 
beskriver att de fungerar som stöd för övrig personal, åtminstone i någon utsträckning. De som 
däremot inte är ett stöd, och alla de som på ett eller annat sätt anser sig vara stöd men inte i den 
omfattning de önskar, beror alltså inte på att de inte förstår eller vill, utan på att de inte kan. 
Utifrån den kvalitativa data fritextutrymmet gav oss, kan vi konstatera att tiden är den mest 
hämmande faktorn, tätt följt av övrig personals gensvar. Även handlingsutrymme och 
organisation nämndes av ett par respondenter som begränsande för möjligheten att vara stöd.  
 
För att backa några steg och knyta ihop säcken, kan vi genom detta arbete konstatera att studie- 
och yrkesvägledning är viktigt i dagens individualiserade samhälle, när individer ska navigera 
och finna sin väg i ett komplext samhälle (Lundahl, 2010). Skolans styrdokument anger att det är 
viktigt att påbörja denna process tidigt för att kunna vidga elevernas vyer, och trycker på att all 
skolpersonal har en del i ansvaret för detta (Skolverket, 2011; Skolverket, 2013). Grundskolans 
elever behöver därmed vägledning och för att detta ska tillgodoses måste skolans personal 
samverka och dela på ansvaret. Detta anses också viktigt för studie- och yrkesvägledarna i vår 
studie, men det är få som anger att det fungerar väl i realiteten. En av de ting som SYVen enligt 
styrdokumenten ansvarar för i studie- och yrkesvägledningen är att stödja övrig personal i SYV-
insatser, vilket var den del vi riktade ljuset mot i denna studie. Inte heller detta kan tillgodoses 
fullt ut i praktiken, åtminstone inte i den utsträckning som SYVarna anser att de bör eller önskar. 
I denna studie har vi undersökt detta ur ett bottom-up-perspektiv genom att granska beslut som 
tagits “på toppen” och titta på hur detta beslut hanteras och genomförs av studie- och 
yrkesvägledarna “på botten”. Studie- och yrkesvägledarna har betraktats som närbyråkrater och 
deras sätt att verkställa och implementera beslutet om dem som stödjande specialistfunktion har 
legat i fokus. Resultatet tillsammans med Lundquists (1992) begrepp förstå, kunna och vilja har 
visat oss att de tillfrågade studie- och yrkesvägledarna förstår beslutet, vill verkställa det, men 
kan inte på grund av ovan nämnda faktorer. Vi menar att SYVens bristande möjlighet att vara 
detta stöd kan leda till att lärare och annan personal inte hålls medvetna och uppdaterade om 
vägledningsfrågor och metoder för att inkludera detta i deras undervisning. Detta framförallt 
med tidigare forskning i åtanke som visar på just lärarnas omedvetenhet om sin egen roll och 
vad de kan göra för den vida, kontinuerliga vägledningen (se bl.a. Skolinspektionen, 2013 & 
Henrysson, 1994). Detta leder i sin tur, i det långa loppet, till att grundskolans elever inte får den 
vägledning som ju är så viktig för dem och deras karriärvägar. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Nedan följer en diskussion kring de resultat och efterföljande analys som  
förslag till vidare forskning samt  
 
7.1 Diskussion kring resultat och vidare forskning 
Vi anser att det viktigaste som våra resultat tillsammans med den teoretiska utgångspunkten har 
bidragit med är att studie- och yrkesvägledarna av olika anledningar inte har möjlighet att vara 
det stöd för övrig personal som de anser att de bör och/eller önskar. Den bristande möjligheten 
berodde i sin tur på framförallt tid och övrig personals mottagande av stödet. Just detta resultat 
var generellt sett ingen större överraskning för oss. Vi hade nämligen en viss tro på att det var 
just deras möjlighet vad gäller tid och lärares medhåll som skulle vara det mest hämmande för 
implementeringen. Även om anledningen till implementeringsproblemet alltså inte överraskade 
oss, blev vi något förvånade över att så få respondenter ansåg att de hade möjlighet att tillgodose 
styrdokumentens föreskrifter. Det vill säga att vi förundrades över att 
implementeringsproblematiken var så utbredd i dessa län, även om anledningen till denna inte 
kom som någon skräll för oss. Vi var också något förvånade över att studie- och yrkesvägledarna 
var så rungande överens om det mesta som enkäten undersökte. Det rådde ingen större tvekan 
om att de hade viljan och förståelsen för att de ska vara ett stöd för övrig personal, medan 
samtliga som ansåg att de inte kunde vara ett stöd anklagade yttre faktorer såsom tid, 
handlingsutrymme och lärares gensvar för detta. Vi betvivlar inte att just dessa yttre faktorer är 
de mest hämmande för SYVarna, men vi trodde att även bristen på förståelse och vilja skulle 
dyka upp på ett par ställen.  
 
Däremot inser vi att beskyllning av förståelsen och viljan samtidigt skulle kunna beskylla dem 
själva för att inte göra tillräckligt. Vi misstänker att (som SYVarna gör i vår studie) ange yttre 
faktorer som orsakande, kan vara enklare då det innebär att “skylla ifrån sig” och inte behöva ta 
på sig ”skulden” för implementeringsproblemet. Detta är endast en teori vi har, och inget vi kan 
styrka. Vi ser inte detta som något som försämrar vår studies validitet då vi faktiskt avser att 
undersöka problemet ur studie- och yrkesvägledarnas synvinkel och således deras subjektiva 
uppfattning. Vi vill däremot lyfta att vi är medvetna om att denna subjektiva uppfattning kan 
innehålla spår av försvar. Med detta menar vi att det finns en viss risk att de, medvetet eller 
omedvetet, försvarar det som de själva kan påverka - det vill säga förståelsen och viljan, genom 
att inte se eller uttala sina egna brister. För att komma åt detta krävs en undersökning med en 
annan ansats, som betraktar problemet ur en annan synvinkel. Vid en sådan, mer omfattande och 
tidskrävande undersökning, hade vi behövt lägga fokus på även övrig personal och rektor för att 
få en mer objektiv bedömning och flera perspektiv av problematiken. Hade vi haft möjlighet till 
en större studie, hade detta varit intressant att göra. Det är också där vi skulle lägga fokus om vi 
skulle vidareutveckla studien. I just denna studie var det dock studie- och yrkesvägledarnas 
subjektiva uppfattning som stod i fokus och när denna visar att det är deras möjlighet i fråga om 
tid och samverkan som sätter käppar i hjulet vad gäller SYV som stöd, är det också detta vi 
presenterar som vårt resultat.  
 
Det är tydligt att studie- och yrkesvägledarna har en mycket subjektiv uppfattning om vad stöd 
för övrig personal innebär. Kanske är det inte särskilt häpnadsväckande då styrdokumenten inte 
preciserar detta. På frågan “upplever du att du fungerar som stöd för övrig personal i studie- och 
yrkesvägledande insatser?” svarar majoriteten av respondenterna “ja”, medan fritextutrymmet 
visar på extremt skilda bilder av vad ett stöd i denna bemärkelse innebär. Någon som angivit att 
han eller hon är ett stöd, har i fritextutrymmet skrivit att stödet innebär att vara med i ett lärarlag, 
medan en annan kan rabbla en rad konkreta stödjande insatser. Samtidigt har både de som svarat 
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ja och nej på frågan, som tidigare nämnt, ofta med ett “men” som beskriver att man är ett stöd 
ibland, och i någon omfattning. Denna fråga kan därför inte ge oss några svar på hur många av 
studiens SYVare som ÄR ett stöd för övrig personal, vilket den (och studien i sin helhet) inte 
heller syftar till att göra. Vad den däremot kan bidra med är alltså SYVens bild av 
problematiken. Denna bild, menar vi, har blivit tydlig genom vår undersökning och rapport och 
vi tycker därför att vi har kunnat besvara de frågor som detta examensarbete vilar på. Vi tycker 
således att vi med hjälp av implementeringsteorin om närbyråkrater samt begreppen förstå, 
kunna och vilja, har kommit närmare en förståelse för studie- och yrkesvägledningen som hela 
skolans ansvar och SYVen som en stödjande funktion utifrån studie- och yrkesvägledarens 
perspektiv, men menar, som tidigare nämnt, att vidare forskning om SYVen som stöd ur fler 
synvinklar kan vara att föredra för att få en mer objektiv bild av det hela.  
 
Vi har återkommande i vår analys lagt stort fokus på den andel respondenter som inte anser sig 
kunna vara det stöd för övrig personal som de önskar eller bör. Detta för att vi haft en 
förförståelse om att implementeringsproblematik i frågan existerar samt att tidigare forskning 
sedan bekräftat detta. Vad som emellertid även framgår i vårt resultat är att en viss andel faktiskt 
menar att de har möjlighet att vara ett stöd samt anger exempel på insatser de menar fungerar. 
Dessa personer lägger vi inte något större fokus vid i presentationen av resultatet i vår rapport, 
och menar därför att det vore intressant om annan forskning inriktar sig på denna uppfattade 
möjlighet och undersöker denna närmare. Detta genom att helt fokusera på vad som fungerar i 
dessa verksamheter och varför. På sikt kan detta fungera som lyckade exempel och ge idéer och 
inspiration till hur man på fler skolor kan få studie- och yrkesvägledaren att fungera som stöd för 
övrig personal.  
 
7.2 Metoddiskussion 
Se metodavsnittet (avsnitt 4) för ingående beskrivning av använd metod. Här (i avsnitt 7.2) är vi 
istället efterkloka i val av metod. 
 
Genom att använda oss av kvantitativ metod med enkät som datainsamlingsmetod ser vi fördelar 
med att vi kunde nå relativt många respondenter från många olika kommuner. Vidare ser vi 66% 
svarsfrekvens som ett väl godkänt antal respondenter, speciellt med hänsyn till att vi enbart 
skickade en enda påminnelse. Vår strategi med att planera när utskicket skulle ske gav oss också 
fördelar i antal respondenter, men vi inser att val av webbenkät kan ha gett oss sämre validitet då 
vi valt att inte identitetsmärka enkäterna, det finns därmed risk att samma person svarat flera 
gånger. 
 
I vår metoddel (se avsnitt 4), redogör vi för hur vi till en början avsåg använda oss av 
metodkombination för att kunna tolka vårt resultat med en fördjupad förståelse. Detta är något vi 
står fast vid vid arbetets slut. Vi inser att tillförlitligheten i vår studie kan upplevas något sämre 
då vi inte haft möjlighet till följdfrågor (som en intervju erbjuder) för att därmed kunna få ökad, 
mer nyanserad förståelse. Vissa frågor i vår enkät är, som tidigare nämnt, tolkningsbara 
beroende på var enskild persons subjektiva uppfattning och om vi hade kunnat komplettera 
studien med djupgående intervjuer tror vi att vår tolkning skulle givit oss högre validitet och 
reliabilitet. Vi anser dock att vi haft stor fördel av de tre öppna frågor som gav oss en större 
förståelse samt bättre möjligheter till djupare, mer nyanserad förståelse. Där framgick 
exempelvis att respondenterna definierade “att vara ett stöd” på olika sätt och de hade därmed 
chansen att beskriva på vilket sätt de kunde eller inte kunde vara ett stöd. Utan denna möjlighet 
anser vi att vårt utrymme för analys och tolkning enligt teorin om närbyråkrater hade blivit 
begränsad eftersom vi då bara hade fått ett relativt intetsägande svar. Detta blev mycket tydligt 
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när så många som svarat “ja” på en fråga, i den öppna följdfrågan gav reflektioner som visade på 
att det var långt ifrån ett solklart “ja”. 
 
I vår enkät (se avsnitt 4.2) ställde vi en bakgrundsfråga som syftade till att besvara om 
respondenterna hade utbildning eller ej. Detta gjordes för att få möjlighet att undersöka 
eventuella korrelationer mellan utbildning och uppfattning av SYV som hela skolans ansvar och 
SYV som stöd. Exempelvis använde vi datan till att undersöka huruvida någon utan utbildning 
uppfattar sin roll som stödjande specialistfunktion på ett annorlunda sätt än de med utbildning, 
samt ifall någon utan utbildning ansåg sig ha svårigheter att förstå vad som krävs av SYV i 
styrdokument. Vi fick enbart ett svar som visade på något samband gällande detta, och kan 
därmed inte dra några generella samband. Vi står dock fast vid att vår bakgrundsfråga fungerade 
som en motiverande fråga för att genomföra enkäten, eftersom att en sådan kan vara fördelaktig 
att använda som förstafråga.  
 
Vi har i metodavsnittet (se datainsamlingsmetod, avsnitt 4.2) redogjort för risken med att ställa 
två frågor i en fråga och hur vi i all hast gjorde misstaget att ändå göra detta i frågan om tid och 
handlingsutrymme. I redovisningen av vår data lade vi dock ingen större vikt på denna fråga och 
dess resultat, eftersom att vi visste att det fanns brister i reliabiliteten. Vi redovisar förvisso hur 
stor andel respondenter som svarat “ja” respektive “nej” på frågan men är då tydliga med att 
dessa respondenter svarar gällande tid OCH handlingsutrymme, utan att göra skillnad på dessa. 
Lyckligtvis svarade samtliga respondenter på följdfrågorna i fritextutymmet, vilket gav oss mer 
ingående information om huruvida det var tid och/eller handlingsutrymme som påverkade dem. 
När vi sedan, i analysen, talar mer renodlat kring tid och/eller handlingsutrymme tar vi denna 
information från den data som finns i fritextutrymmet och menar att vi genom detta kunnat 
presentera data gällande tid och handlingsutrymme utan att äventyra reliabiliteten. 
 
Gällande generaliserbarhet har vi avsagt oss detta redan innan vi startade vårt examensarbete och 
står fast vid att vi enbart vill lyfta exempel för att undersöka hur de ser på sin möjlighet som 
stödjande specialistfunktion. Vår studie är alldeles för liten för att kunna generalisera, men vi 
tror ändå att den kan bidra till ökad insikt för yrkesverksamma rörande studie- och 
yrkesvägledning. 
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Länk till webbenkäten: https://www.survio.com/survey/d/S8Y9J5T1Z4K1I0Q6Z 
 
Då vi använt oss av webbenkät var det av tekniska skäl svårt att bifoga den som en bilaga, vi 
valde därmed att både länka och skriva ner frågorna i denna bilaga för att ge läsaren en enkel 
översikt. De nedskrivna frågorna nedan inte en fullständig version av enkätfrågor med 
svarsalternativ men kan ge en bild av hur frågorna var formulerade. För mer utvecklad version, 
se länken till webbenkäten ovan. 
 
1. Har Du en studie- och yrkesvägledarexamen?  
Ja - Nej 
 
2. I vilken omfattning upplever Du att Du har möjlighet att påverka innehållet i Ditt 

arbete som SYV? (En stjärna är mycket liten möjlighet medan fem stjärnor är mycket 

stor möjlighet)  

✮✮✮✮✮ 

 

3. Studie- och yrkesvägledning är enligt styrdokument hela skolans ansvar. Hur 

upplever Du att detta fungerar i praktiken på din arbetsplats? (En stjärna är mycket 

dåligt och fem stjärnor är mycket bra)  

✮✮✮✮✮ 

 

4. Vilken inställning har Du till att ansvaret för studie- och yrkesvägledande insatser 

även ligger på övrig skolpersonal?  

Positiv - Likgiltig - Negativ 
 
5. Hur viktig är samverkan med övrig skolpersonal kring studie- och yrkesvägledande 
insatser för Dig?  
Inte alls viktig - Mindre viktig - Viktig - Mycket viktig 
 
6. Vem/vilka upplever Du bidrar till samverkan kring studie- och yrkesvägledande frågor 
på skolan? (Här kan Du kryssa flera alternativ)  
Syv - Rektor - Lärare - Ingen 
 
7. I vilken omfattning samverkar Du med övrig personal kring studie- och 

yrkesvägledande frågor (En stjärna är mycket liten omfattning och fem stjärnor är 

mycket stor omfattning)  

✮✮✮✮✮ 

 
Studie- och yrkesvägledaren ska enligt styrdokument vara till stöd för övrig personal i studie- 
och yrkesvägledande insatser... 
 
8. ...är detta något Du har kännedom om?  
Ja - Nej 
 
9. ...i vilken omfattning har Du möjlighet att tillgodose detta på Din arbetsplats? (En 
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stjärna är mycket liten omfattning och fem stjärnor är mycket stor omfattning)  

✮✮✮✮✮ 

 

10. ...har Du tillräckligt med tid och handlingsutrymme i Din tjänst för att fungera som 

stöd för övrig personal i studie- och yrkesvägledande frågor?  

Ja - Nej 
 
11 ...vill Du fungera som detta stöd för övrig skolpersonal?  
Ja - Nej 
 
12 ...upplever Du att övrig personal vill ha Ditt stöd?  
Ja - Nej - Ingen uppfattning 
 
13 ...upplever Du att övrig personal ger Dig möjlighet att vara ett stöd?  
Ja - Nej - Ingen uppfattning 
 
14 ...upplever Du att Du fungerar som ett stöd för övrig personal i studie- och 
yrkesvägledande insatser? 
Ja - Nej 
 
15 Om Du svarat JA på fråga 14: På vilket sätt är Du ett stöd för övrig skolpersonal i 
studie- och yrkesvägledande insatser? 
 
16 Om Du svarat NEJ på fråga 14: Hur kommer det sig att Du inte är ett stöd för övrig 
skolpersonal i studie- och yrkesvägledande insatser? 
 
17 Vet Du vad som förväntas av Dig som studie- och yrkesvägledare i förhållande till vad 
styrdokumenten säger om studie- och yrkesvägledning? 
Ja - Nej 
 
18 Tack för Ditt deltagande! Nedan har Du möjlighet att kommentera något ytterligare: 
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BILAGA 2 - Mail till studie- och yrkesvägledarna: 
 
 
Till Dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare inom grundskola i Stockholm och Kalmar 
län! 
 
Vi är två studenter från studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå Universitet. För tillfället 
skriver vi vårt examensarbete om studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar och 
studie- och yrkesvägledarens möjlighet att vara ett stöd för övrig personal på skolan.  
 
Genom slumpmässigt urval av grundskolor F-9 i Stockholm och Kalmar län blev Du en av de 
studie- och yrkesvägledare vi önskar ska svara på en enkät. Givetvis en helt anonym sådan, där 
vi inte kan urskilja vilka svar som kommer från vilken skola och/eller person. 
 
Enkäten är självklart helt frivillig. Vi vill dock understryka hur betydelsefulla Dina svar är för 
oss och för genomförandet av vårt examensarbete.  
 
Enkäten tar bara några minuter att fylla i, och vi vore väldigt tacksamma om Du ville fylla i 
enkäten senast fredag 21/4. 
 
Tusen tack på förhand! 
 
Vänligen, 
Angélica Reinholdsson & Emma Wirell 
073-414 26 65              0702-92 10 24 
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BILAGA 3 - Introduktion till enkäten  
 

Studie- och yrkesvägledning är enligt styrdokument hela skolans ansvar. Verkligheten verkar 
dock vara en annan och det finns således ett gap mellan teori och praktik i denna fråga. Otaliga 
studier riktar ljuset mot lärarna och deras roll i saken, medan vi istället vill vända oss till Er som 
studie- och yrkesvägledare och Er syn på detta. Som en del i hela skolans ansvar understryker 
styrdokumenten hur Du som studie- och yrkesvägledare ska fungera som stöd för övrig personal 
i studie- och yrkesvägledande insatser. Vårt examensarbete syftar till att undersöka Din 
möjlighet att vara detta stöd.   

Vi vill därför genom nedanstående enkät få inblick i Din inställning till studie- och 
yrkesvägledning som hela skolans ansvar, samt Din möjlighet och ambition att vara till stöd för 
skolans övriga personal. 

Stort tack för ditt deltagande! 
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BILAGA 4 - Kombinerat tack- och påminnelsemail: 

 

Hej! 

Vi vill med detta mail säga tusen tack till Dig som tog Dig tid att besvara vår enkät om studie- 
och yrkesvägledning som hela skolans ansvar! 

Vi vill samtidigt påminna er som inte gjort det ännu att idag är sista dagen för detta. Har ni lust 
och möjlighet att fylla i enkäten finns det en länk till den nedan. Den är som tidigare nämnt 
givetvis anonym. Vid behov, se ytterligare information i vårt tidigare mail. 

 

Vi länkar till enkäten ännu en gång här: 

https://www.survio.com/survey/d/S8Y9J5T1Z4K1I0Q6Z   

 

Vänligen, 

Angélica Reinholdsson & Emma Wirell, Umeå universitet 

 


