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Sammanfattning 
I studien undersöks studie- och yrkesvägledares erfarenheter av psykisk ohälsa hos elever i 
gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledare är menad att finnas som stöd för dessa 
elever genom samtal i syfte att de ska kunna göra välgrundade studie- och yrkesval genom att ge 
tydlig information för att underlätta övergångar. I föreliggande studie har sex studie- och 
yrkesvägledare medverkat i syfte att undersöka vilken typ av psykisk ohälsa de möter och vad de 
har för syn på hur den psykiska ohälsan påverkar karriärutvecklingen. Studien undersöker även 
på vilket sätt studie- och yrkesvägledare arbetar för att vara till stöd och vilka möjligheter och 
hinder de möter i arbetet med dessa elever. Studien utgår ifrån kvalitativa intervjuer och 
frågeformulär. Studiens resultat visar att informanterna ger stöd till elever som lider av psykisk 
ohälsa i form av information, motiverande samtal och anpassade studieplaner. Det framkommer 
även att ungdomarnas mående påverkar deras karriärutveckling på grund av 
försämrade studieresultat som resulterar till ej avslutad eller fördröjd gymnasieutbildning. 

 

Nyckelord: studie- och yrkesvägledning, ungdomar, utbildning, välbefinnande 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 
INLEDNING ................................................................................................................................................. 1 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................................ 2 
FRÅGESTÄLLNINGAR   ......................................................................................................................................... 2 

BAKGRUND ................................................................................................................................................ 2 

UNGDOMARS PSYKISKA OHÄLSA ........................................................................................................................... 2 
Hälsans betydelse för individ och samhälle ............................................................................................. 2 
Hälsans påverkan på karriärutveckling och etablering på arbetsmarknad ............................................. 3 

PSYKISK OHÄLSA ................................................................................................................................................ 3 
Ångestsyndrom och oro ........................................................................................................................... 3 
Stress ........................................................................................................................................................ 3 
Depression och nedstämdhet ................................................................................................................... 3 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING .......................................................................................................................... 4 
Studie- och yrkesvägledningens effekter på hälsa ................................................................................... 4 
Studie- och yrkesvägledningens strategier och möjligheter i arbetet med psykisk ohälsa ...................... 4 

SKOLANS BETYDELSE FÖR ELEVERS HÄLSA ................................................................................................................ 5 
Stöd och skolklimat .................................................................................................................................. 5 
Skolans elevhälsoteam ............................................................................................................................. 5 

TEORIBILDNING ......................................................................................................................................... 6 

SCCT - SOCIAL COGNITIVE CAREER TEORI .............................................................................................................. 6 
PLANNED HAPPENSTANCE TEORI .......................................................................................................................... 6 
CAREERSHIP TEORI ............................................................................................................................................. 7 

METOD ...................................................................................................................................................... 7 

DATAINSAMLINGSMETOD .................................................................................................................................... 7 
URVAL ............................................................................................................................................................ 8 
GENOMFÖRANDE .............................................................................................................................................. 9 
BEARBETNING OCH ANALYS ................................................................................................................................. 9 
ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN ............................................................................................................................. 9 

RESULTAT................................................................................................................................................... 9 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARES MÖTEN MED PSYKISK OHÄLSA ................................................................................. 10 
DEN PSYKISKA OHÄLSANS PÅVERKAN PÅ UNGDOMARS KARRIÄRUTVECKLING ................................................................ 10 
STÖD FÖR UNGDOMAR MED PSYKISK OHÄLSA ........................................................................................................ 11 

Motiverande samtal ............................................................................................................................... 11 
Tydlighet ................................................................................................................................................ 11 
Elevhälsan .............................................................................................................................................. 12 

MÖJLIGHETER OCH HINDER I MÖTET MED PSYKISK OHÄLSA ....................................................................................... 12 

ANALYS .................................................................................................................................................... 13 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARES MÖTEN MED PSYKISK OHÄLSA ................................................................................. 13 
DEN PSYKISKA OHÄLSANS PÅVERKAN PÅ KARRIÄRUTVECKLING ................................................................................... 13 
STÖD FÖR UNGDOMAR MED PSYKISK OHÄLSA ........................................................................................................ 14 

Motiverande samtal ............................................................................................................................... 14 
Tydlighet ................................................................................................................................................ 15 
Elevhälsan .............................................................................................................................................. 15 

MÖJLIGHETER OCH HINDER I MÖTET MED PSYKISK OHÄLSA ....................................................................................... 16 

DISKUSSION ............................................................................................................................................. 16 

METODDISKUSSION ......................................................................................................................................... 18 

REFERENSLISTA ........................................................................................................................................ 19 

Bilaga 1: Informationsmail 

Bilaga 2: Intervjuguide/frågor 





 

1 

 

Inledning  
Att ibland känna oro, ängslan eller ångest är normalt men om känslorna ökar i omfattning eller 
intensitet kan det handla om psykisk ohälsa. Under de senaste 20 åren har psykisk ohälsa bland 
barn och unga ökat succesivt och i större omfattning i Sverige än i andra länder i Norden 
(Socialstyrelsen, 2013). Bland barn och unga vuxna är det särskilt depressioner, ångestsyndrom 
och stress som blivit allt mer vanligt och allt fler använder psykofarmaka och antidepressiva 
läkemedel (Socialstyrelsen, 2017). 

Orsakerna till ökningen är oklar och många olika faktorer kan ha betydelse, exempelvis krav på 
utbildning, individualisering av samhället, teknikutveckling, faktorer från uppväxten, skolstress 
och förväntningar på skolprestationer. Utbildnings- och yrkesval har blivit alltmer komplicerat 
beroende på en snabbt föränderlig arbetsmarknad och ökat krav på utbildning. En annan orsak 
till ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga är att det tidigare kan ha funnits ett 
mörkertal som nu gradvis upptäcks då det har blivit mindre tabubelagt att tala om psykiska 
problem. (Socialstyrelsen, 2013) 

Förutom att psykisk ohälsa innebär ett lidande i sig för den enskilda individen, kan det också få 
ett flertal andra negativa följder som också berör samhället i stort. Bland annat kan det utgöra ett 
hinder för individens möjlighet att inrätta sig i vuxenvärlden, göra framsteg i studier, etablera sig 
på arbetsmarknaden och skapa viktiga relationer med andra människor i omgivningen. 
Ungdomarna riskerar ytterligare påfrestning för deras psykiska hälsa eftersom de står utanför 
arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att tidigt uppmärksamma psykisk ohälsa hos ungdomar. 
(Socialstyrelsen, 2013) 

Eftersom de flesta ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolan blir det viktigt att skolmiljön 
är bra, bl.a. vad gäller att förebygga ohälsa. I det sammanhanget spelar elevhälsoteamet en viktig 
roll. Deras uppdrag är att uppmärksamma och definiera förhållanden hos elever och i den 
omgivande miljön som kan påverka elevernas lärande. Elevhälsoteamet syftar till att stärka 
elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande (Skolinspektionen, 2015:05). Det krävs ett 
samarbete mellan olika aktörer på skolan och ett utvecklat arbete kring dessa elever i 
förebyggande syfte. Psykisk ohälsa bland ungdomar är ett samhällsproblem och det krävs därför 
kunskap om det här området i den svenska skolan. 

Skolinspektionens rapport (2015:05) uttrycker att elever som diskuteras i elevhälsoteamet ofta är 
elever som riskerar att inte slutföra sin skolgång. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 
2012) menar att en av framgångsfaktorerna för att ungdomar ska stanna kvar i skolan är att möta 
kvalificerade studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledares största uppgift är att hjälpa 
individen få större kunskap om vilka utbildningar som finns tillgängliga samt ge information om 
arbetsliv samtidigt som man är ett stöd för individen. Studie- och yrkesvägledare som jobbar i 
skolan ska bidra till att underlätta övergångar mellan olika skolformer, som t.ex. gymnasiet till 
universitet och högskola. Karriärvägledning i skolan syftar till att varje elev ska få möjlighet att 
utveckla sin karriärkompetens för att kunna ta personligt ansvar för sin egen utveckling och 
framtid genom kvalificerad studie- och yrkesvägledning, oberoende av deras livsvillkor och 
miljö. Lundahl (2010) menar att nuvarande läroplaner syftar till att studie- och yrkesvägledare 
tillsammans med resterande personal på skolan ska bidra till att motverka begränsningar i 
elevernas val. Under den senaste tiden nämns vikten av att ungdomar har tillgång till studie- och 
yrkesvägledning i flera rapporter, undersökningar och utredningar. Studenthälsan (2015) lyfter 
exempelvis studie- och yrkesvägledning som betydelsefull för att förebygga studieavbrott och 
utvecklingen av psykisk ohälsa bland ungdomar. 
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Syfte och frågeställningar 

I föreliggande studie undersöks studie-och yrkesvägledares erfarenheter av psykisk ohälsa hos 
elever i gymnasieskolan. Syftet är att bidra med ökad kunskap om psykisk ohälsa hos 
gymnasieelever och hur skolan, med fokus på studie- och yrkesvägledning arbetar för att stödja 
ungdomarna i deras karriärutveckling. 

Frågeställningar    

x Vilken typ av psykisk ohälsa hos ungdomar möter Studie- och yrkesvägledare?    
 

x Vad har studie- och yrkesvägledare för syn på hur psykisk ohälsa påverkar 
karriärutveckling för ungdomar?    
 

x På vilket sätt arbetar studie- och yrkesvägledare för att vara till stöd för dessa ungdomar 
utifrån sin yrkeskompetens och sitt uppdrag?   
 

x Vilka möjligheter/hinder möter studie- och yrkesvägledare i sitt arbete med dessa 
elever?   

Bakgrund 
Avsnittet inleds med en beskrivning av psykisk ohälsa i Sverige samt dess ökning och eventuella 
konsekvenser för ungdomar och samhället, därefter följer en redogörelse av olika typer av 
psykisk ohälsa som kommer vara i studiens fokus samt olika aktörer i skolan och dess uppdrag. 
Slutligen redogörs det för skolans betydelse och påverkan på elevernas mående.  

Ungdomars psykiska ohälsa 

Rapporter uppger att mer än dubbelt så många ungdomar och barn lider av psykisk ohälsa idag 
om man jämför med hur det såg ut för tio år sedan. Statistik visar även att närmare 190 000 
ungdomar mellan åldern 10 och 24 år lider av någon typ av psykisk ohälsa. Statistiken grundar sig 
på de individer som vid ett tillfälle fått vård. Det finns även ett stort antal barn och unga som inte 
sökt vård för sina besvär, detta är ett mörkertal som med all säkerhet skulle visa en högre ökning. 
Det som har karakteriserat tillväxten av depressioner och ångestsyndrom bland barn och unga är 
att den har inträffat inom hela ungdomsgruppen. Detta tyder på att en orsak till ökningen kan ha 
att göra med de ungas livsvillkor och de miljöer som rör unga generellt, som exempelvis 
skolperioden och övergången till vuxen- och arbetslivet. (Socialstyrelsen, 2017) 

Hälsans betydelse för individ och samhälle 

God hälsa och kapaciteten att klara av sina studier är sammankopplat till högre utbildning, det är 
därför oroväckande att en stor del av dagens ungdomar nu förefaller drabbas negativt i denna 
mening. Socialstyrelsens (2013) rapport visar att lågutbildade unga vuxna har det mycket svårare 
att etablera sig på arbetsmarknaden i dagens samhälle än unga vuxna i samma ålder med högre 
utbildning, detta påvisar att ett framträdande folkhälsoproblem kan utgöra ett växande problem 
för samhället. 

Att klara skolan är en viktig skyddsfaktor för att klara psykiska påfrestningar och en fullföljd 
skolgång ökar möjligheterna till ett inträde i arbetslivet och etablering i vuxenlivet ställer krav på 
samverkan mellan olika aktörer som skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård så att 
förutsättningar finns att öka barns möjligheter att klara skolan (Socialstyrelsen, 2017 s. 21). 

Det finns relationer mellan akademisk prestation och mental hälsa, men det är inte klart på vilket 
sätt studieprestation påverkar mental hälsa och vice versa. Det finns också skäl att tro att 
förhållandet mellan skolprestation och psykisk hälsa påverkas av individuella faktorer, såsom 
sårbarheter och förmågor, och av miljöfaktorer, såsom föräldrars förväntningar och 
utvecklingserfarenheter i familjemiljön samt skolan. (Kungl. Vetenskapsakademin, 2010) 
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Hälsans påverkan på karriärutveckling och etablering på arbetsmarknad 

Individer utan genomförd gymnasieutbildning riskerar att ha en svagare ställning på 
arbetsmarknaden än de som fullföljt en gymnasieutbildning. Studier har också visat att det finns 
ett starkt samband mellan utbildningslängd och hälsa (Socialstyrelsen, 2013). Det är vanligare 
bland individer med endast förgymnasial utbildning att utveckla både fysisk och psykisk ohälsa än 
bland individer med eftergymnasial utbildning (Studenthälsan, 2015).    

Lundahl (2010) skriver att etablering för ungdomar främst handlar om ambitionen att upptäcka 
och nå egna karriärmål men att ungdomars ansträngning och innehåll varierar. Det finns de som 
tycker det svåraste med att nå sina mål är att hitta just målet, andra att nå själva målet, men de 
flesta tycker ovissheten är det som tillför mest besvär. Hon förklarar att faktorer som brist på 
betydelsefull arbetslivserfarenhet, dålig självkännedom, bristen av information om 
arbetsmarknad och utbildningar samt psykisk ohälsa kan vara orsaker till svårigheterna och 
oklarheten. Lundahl (2010) menar dock att det som ungdomarna har gemensamt är den strävan 
efter karriärmål där deras önskemål och förmågor kommer till sin rätt.   

För en lyckad karriärutveckling bör skolan lära elever att klara av att göra egna val beträffande 
fortsatta studier och framtida liv. Att karriärvägledning, som syftar till att ge den sökande större 
möjligheter att göra välgrundade val utifrån individens egna drömmar och mål, kan därför ha ett 
stort inflytande för ungdomars psykiska hälsa. (Robertson, 2013) 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör en individs välmående och 
påverkar det dagliga livet. Psykisk ohälsa är ett begrepp som innefattar både mindre allvarliga 
psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. 
Det finns flera olika psykiska sjukdomar som till exempel schizofreni, olika ångesttillstånd, bipolär 
sjukdom, tvångssyndrom, depression, ätstörningar samt beroendeproblematik. (NSPH, 2014) 

Ångestsyndrom och oro 

Att känna ängsla, oro eller ångest är vanliga känslor men om dessa känslor ökar i omfattning kan 
det orsaka smärta hos individen. Ångest påverkar hela vardagen, känslorna är svåra att stå ut 
med samtidigt som kroppen kan påverkas. Ångesten kan göra att man undviker aktiviteter som 
man egentligen vill gå på och får svårt att koncentrera sig i skolan. Ångestsyndrom innebär att 
man är orolig inför olika händelser, oron kan även vara kopplad till framtiden. Ungdomar som 
drabbas av ångest ställer väldigt höga krav på sig själva och kan bli väldigt missnöjda när det inte 
når fram samtidigt som de är rädda för att misslyckas. Ångest kan leda till kroppsliga reaktioner 
som irritation, rastlöshet och koncentrationssvårigheter. (BUP, 2017) 

Stress 

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, när man har för mycket att göra och för lite tid eller när 
man är i en akut situation, kommer känslan av stress. Hjärnan skickar signaler till kroppen och 
hjärtat slår fortare, andningstempot ökar, musklerna spänns och man blir beredd att agera. 
Stress är inget problem så länge kroppen får återhämta sig, men om kroppen inte hinner vila 
efter stress eller om man är stressad fastän man inte har bråttom kan stressen bli ett problem. 
Negativ stress är när man blir ångestfylld och mår dåligt av stressen, då kan man behöva hjälp 
och stöd att hantera sin stress. (BUP, 2017) 

Depression och nedstämdhet 

Det är en del av livet att man känner sig ledsen och nedstämd ibland men om ledsenheten håller i 
sig kan det övergå till en depression. En person som är deprimerad får svårt att klara av 
vardagen, livet känns meningslöst och man vill inte tänka på framtiden. Det är olika hur ofta man 
känner depressionen, vissa kan bli mycket nedstämda sedan i vissa stunder känna sig precis som 
vanligt, andra känner nedstämdhet hela tiden. (BUP, 2017) 
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Depression kan yttra sig känslomässigt genom att man blir irriterad och ledsen, känner sig 
värdelös eller har ångest. Det påverkar tankesättet, man blir negativ och tappar lust och energi 
och blir självkritisk. En person som är deprimerad kan också bli mer känslig för krav och kritik från 
andra, man kan få koncentrationssvårigheter och det blir svårt att orka med skolarbetet och fatta 
beslut. (BUP, 2017) 

Studie- och yrkesvägledning 

Studie- och yrkesvägledningens syfte är att ge eleverna lämpliga kunskaper att hantera frågor 
som handlar om studier och yrken. Den stora mängden av yrken och utbildningar gör att eleverna 
kan tycka att det är svårt att få grepp om sina möjligheter. Det sker en ständigt pågående 
samhällsutveckling och förändringar på arbetsmarknaden gör att det blir svårt att på förhand få 
uppfattning om villkoren i arbetslivet (Skolverket, 2013). En viktig del i det livslånga lärandet är 
just studie- och yrkesvägledning, det är ett stöd i individens ständigt pågående karriärutveckling.  

Vägledning i vid mening är det arbete som bidrar till att ge underlag i form av information för att 
eleven ska kunna göra framtida studie- och yrkesval, detta underlag består av kunskap och 
färdigheter för att utveckla självkännedom hos eleven. Vägledning i snäv bemärkelse är den 
personliga vägledningen i form av vägledningssamtal. För att en elev ska kunna göra välgrundade 
och genomtänka val behöver eleven stöd och en planerad studie- och yrkesvägledning som 
genomförs på ett professionellt sätt samt har en vetenskaplig grund. (Skolverket, 2013)  

Studie- och yrkesvägledningens effekter på hälsa 

Karriärvägledning har gemensamt med terapeutisk rådgivning att det främjar positivt 
engagemang i arbete och lärande, vilket kan vara förenat med hälsofördelar. Det finns fall där 
vägledningsåtgärder har lyckats lösa personliga och psykiska svårigheter. (Robertson, 2013) 

I en studie gjord av Vuori m.fl. (2008) granskades effekten av studie- och yrkesvägledning vid 
övergången av skolformer. Studien tog plats på en grundskola i Finland där 1034 elever som gick 
sitt sista år fick delta i ett program som hade för avsikt att öka elevernas chanser att vara 
förberedda för sina framtida karriärval. Det visade sig i slutändan att hälsoeffekterna av 
programmet var goda. Syftet med programmet var att ge ungdomarna egenmakt och motivation. 
Ungdomarna skulle få en känsla av att de har makten att påverkade sin situation med hjälp av 
strategier och en plan för välgenomtänkta studie- och yrkesval. Genom att ungdomarna 
uppmuntrades att öva på sociala färdigheter, använda sina sociala nätverk samt lärde sig hantera 
stressiga situationer genom bland annat problemlösning kom de fram till ett resultat. Det visade 
sig att ungdomarna som i början av studien hade risk för depression nu hade mindre symtom av 
depression efter programmet, och för de ungdomar som hade risk för depression och hade 
inlärningssvårigheter minskade utmattningssyndrom efter programmet. Vuori m.fl. (2008) skriver 
även att ungdomar som inte avklarat gymnasiet lider större risk att bli arbetslösa och att dessa 
ungdomars psykiska hälsa är i större risk.    

Robertson (2013) menar att studie- och yrkesvägledning med anledning av detta kan ses som ett 
hälsofrämjande arbete. Han menar att det även finns fördelar med vägledning om man ser det ur 
ett hälsoperspektiv. Studie- och yrkesvägledning kan leda till att ungdomar känner välbefinnande 
när de får stöd i sin situation.  

Studie- och yrkesvägledningens strategier och möjligheter i arbetet med psykisk ohälsa 

Det hjälpande förhållandet i vägledning kan vara till nytta för en själv, av samma skäl som det kan 
vara i terapeutisk rådgivning. Att få uppmärksamhet och emotionellt stöd, samtidigt som man 
delar med sig av sin oro i en trygg och tillförlitlig miljö, kan vara fördelaktigt. I samband med 
stödjande vägledning kan individer komma i åtnjutande av emotionellt stöd och utmanas i sitt 
negativa tänkande, vilket hjälper dem i hanteringen av oro, stress och ångest. 

Studie- och yrkesvägledningens uppdrag är bland annat att få individen att tro på sig själv, hjälpa 
individen sätta ett mål och planera för framtiden, istället för att fokusera på det förflutna, ett 
förflutna som ibland kan trigga igång ångest och oro inför framtiden. 
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Maktlöshet och brist på kontroll är vanligtvis associerade med psykisk ohälsa. Studie- och 
yrkesvägledning syftar till att ge individer möjlighet att vara proaktiva och tro på sin egen 
förmåga att få saker att hända: det främjar en känsla av makt. Rätt vägledning kan också 
uppmuntra individer att vara optimistiska, sätta konstruktiva mål med fokus på framtiden i stället 
för att rota i gamla eller nuvarande problem. Optimism är en viktig egenskap hos den mentalt 
hälsosamma, och viljan att sätta mål innebär en önskan till positiva utfall. (Robertson, 2013) 

Skolans betydelse för elevers hälsa 

Granlund (2014) menar att det finns ett samband mellan ungas psykiska hälsa och hur de 
fungerar i skolan. I Sverige spenderar barn en stor del av sitt liv i skolan. Det är en miljö som kan 
påverka barn och ungdomars hälsa. McLaughlin (2008) menar att den skolmiljö eleverna vistas i 
är viktig ur ett hälsoperspektiv. Även faktorer såsom lärare, andra elever, skolresultat och elevens 
lärande är viktiga för elevens psykiska mående. Likaväl är det viktigt med faktorer så som en 
relevant handlingsplan för elevernas nuvarande och framtida plan, mål och behov, en miljö som 
agerar demokratiskt gentemot alla elever, oberoende av förutsättningar samt närvarande, 
rättvisa och lyhörda lärare och studie- och yrkesvägledare (McLaughlin, 2008). Även Lundin 
(2014) menar att den mest centrala skyddsfaktorn för ungas hälsa just är skolan. Det är viktigt att 
kunna se helheten för att kunna kartlägga alla skydds- och riskfaktorer unga har omkring sig i 
skolan, dock är detta svårt då skolfaktorer och psykisk hälsa är komplexa faktorer som alla 
påverkar varandra. 

Stöd och skolklimat 

Att ungdomar har ett stöd och omges av pedagoger och personal som bryr sig om dem och kan 
agera förebilder är avgörande för deras psykiska välmående (McLaughlin, 2008). Studier visar 
dock på brister när det kommer till granskningar av hälsofrämjande arbete i skola och hur skolan 
jobbar för att stärka skyddsfaktorer. McLaughlin (2008) menar att ungdomarnas dagliga 
erfarenheter har större betydelse för deras välbefinnande är framtagna program, med dagliga 
erfarenheter relationsskapande, gemenskapsbyggande och pedagogik, detta för att utveckla 
ungdomars psykiska välbefinnande.    

Löwenhahl Björkmans (2014) forskningssamanställning påvisar vikten av att ungdomar känner att 
deras skoluppgifter och skolsituation är begripliga, hanterbara och meningsfulla. Vidare menar 
Runström Nilsson (2017) att det finns en stor risk att ungdomar känner ångest, hopplöshet, 
frustration och stress om de inte uppfattar sin situation som begriplig. För att minska känslan av 
ångest och oro behöver ungdomar känna att det finns en mening med allt, på kort och lång sikt. 
De behöver veta att det är möjligt att nå de mål som de eller samhället satt upp, detta medför att 
ungdomar känner mål och mening i livet och i skolan vilket minskar känslan av oro och ångest 
(Runström Nilsson, 2017). Barn och ungdomar som får möjlighet att överblicka, förstå och se ett 
sammanhang i sin situation kan lättare möta svårigheter på ett konstruktivt sätt.   

Studenthälsans undersökning (2015) pekar på att stöd från skolpersonal leder till att studenter i 
högre mån upplever sig klara av studierna och att det minskar sannolikheten för psykisk ohälsa. 
Resultaten i studien pekar på att psykisk ohälsa minskar sannolikheten att uppleva sig klara av 
sina studier. Studenthälsan (2015) är dock kritiska i sin forskning när det gäller orsak och verkan 
för psykisk ohälsa, de menar att det inte går att specifikt ange om psykiska ohälsan är orsaken till 
sämre studieresultat eller om det är de svaga studieresultaten som påverkar hälsan negativt. Det 
är viktigt att lyfta att skolan kan ses som en riskfaktor (Granlund, 2014). De ungdomar som inte 
klarar av målen och har det svårt i skolan hamnar oftast i utanförskap och riskerar en försämrad 
psykisk hälsa med anledning av detta. Det är även viktigt att nämna att det finns få studier som 
kopplar just studie- och yrkesvägledning till god psykisk hälsa bland gymnasieelever i Sverige.  

Skolans elevhälsoteam 

Elevhälsoteamet är den enhet som har till uppgift att analysera, bereda och fatta beslut i 
elevhälsofrågor. Under elevhälsoteamsmötet diskuteras och analyseras elevers problem att 
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hantera skolan och dess krav. Tanken är att företrädare för olika specialiteter skall kunna skapa 
sig en bred uppfattning om elevers problem och kunna komma med olika förslag till lösningar. 
Multiprofessionalitet i teamet ses som en garanti för att många typer av kunskaper kan utnyttjas 
i arbetet med elevhälsa. (Skolverket, 2013) 

Teoribildning 
I följande avsnitt redogörs för teorier som ligger till grund för analys av studie- och 
yrkesvägledarna syn på psykisk ohälsa och dess inverkan på ungdomars karriärutveckling samt på 
vilket sätt de kan vara till stöd för analysen. 

SCCT - Social Cognitive Career teori 

SCCT är en teori av Lent, Brown & Hackett och bygger på arbetet av Bandura. (Brown, 2002) 

Teorin som tillhör sociologisk- och psykologisk disciplin är menad att förklara varför individer 
göra vissa studie- och yrkesval och hur individer utvecklar intressen som leder till valen. De tre 
centrala begrepp i teorin är; upplevd självförmåga, förväntningar och personliga mål.   

Med upplevd självförmåga menas människans föreställningar om sina förmågor att genomföra 
handlingar som behövs för att uppnå vissa mål. Det finns fyra primärkällor till upplevd 
självförmåga nämligen, tidigare erfarenheter, förebilder som inspirerar, att bli övertalad av en 
trovärdig person och positiva upplevelser. Begreppet förväntningar är personliga föreställningar 
om konsekvenser och resultat av en viss handling.  Individer tar del av de uppdrag som de tror de 
kommer kunna behärska och som leder till något positivt. Däremot håller de ifrån sig uppdrag 
som de inte tror sig gynnas av.  

SCCT har använts för att analysera hur den psykiska ohälsan påverkar elevens tilltro till sig själv 
och för att få en bredare bild på vad deras förväntningar har för effekt på deras karriärutveckling. 
Personliga mål avser de mål som individen ställer upp och som kan ha en motiverande effekt. 
Individer med hög förtroende till sig själv och som förväntar sig positiva resultat ställer högre 
personliga mål än individer med låg upplevd själv förmåga (Brown, 2002). Informanterna arbetar 
med motiverande samtal genom att sätta mål och visa upp alternativa vägar. Vikten av 
motivation är en stor del av SCCT. Med anledning av detta har teorin använts för att analysera 
motivationens påverkan på gymnasieeleverna då ungdomar med psykisk ohälsa ofta har låga 
föreställningar om framtiden. Teorin tar på ett tydligt sätt upp tilltron till den egna förmågan, 
vilket påverkar både valet, handlingar och självbilden hos ungdomar. SCCT känns därför som en 
relevant utgångspunkt i analysen. 

En karriär ses som utförbart då individen själv uppfattar att det är någon hen klarar av och att 
hen kan utföra jobbet och att resultatet kommer bli bra. Om individen dessutom har positiva 
erfarenheter av aktiviteter som genomförts under barndomen och ungdomen kan detta också 
forma tilltron. Erfarenheter och resultat formar intressen och detta kommer sedan att påverka 
individens framtida studie- och yrkesval. (Brown, 2002) 

Planned Happenstance teori 

Här förenas individens egna drifter och omedvetna krafter som har betydelse för individens 
utveckling. Processen för karriärval baseras främst på livshändelser som är inflytelserika vid 
bestämning av karriär val. Förhållanden och händelser i omgivningen är inflytandefaktorer som 
ofta ligger utanför individens kontroll, vissa händelser och omständigheter påverkar karriären. 
Negativa och positiva reaktioner av tidigare inlärningssituationer påverkar individen. (Mitchell, 
Levin & Krumboltz, 2011) 

I studien har Planned Happenstance använts för att få en större inblick i hur elevernas negativa 
erfarenheter kring sina studie- och yrkesmöjligheter påverkar deras karriär. Resultatet har därför 
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analyserats med stöd från teorin för att tydliggöra hur informanterna arbetar kring elevernas 
livshändelser för att stödja dem i deras karriärutveckling. 

Oförutsägbara sociala faktorer, miljöförhållanden och händelser under livet kan ha viktig 
inverkan på individens liv. Vägledare kan hjälpa individen att reagera på dessa händelser på ett 
positivt sätt. Klienten bör utforska lärandemöjligheter, ha ihärdighet för att hantera hinder, 
flexibilitet för att lära sig att ta itu med en mängd olika omständigheter och händelser samt 
optimism för att ha en positiv attityd när man jobbar med nya möjligheter. Risktagande kan vara 
nödvändigt under oväntade nya händelser. (Mitchell, Levin & Krumboltz, 2011) 

Careership teori 

Careership är en karriärutvecklingsteori som Hodkinson och Sparkes presenterat, teorin bygger 
på Bourdieus teori om fält, kapital och habitus. (Andergren, 2015) 

Fält beskrivs som det närvarande området vars individer befinner sig, som påverkas av olika 
sociala faktorer. Beslut och utveckling av karriären sker i samverkan mellan individen och det fält 
som är aktuellt för individen. Handlingshorisonten begränsar vilka möjligheter som finns, hur 
långt individen ser från befintlig position är beroende på vilket sätt hen ser på och förstår 
världen. Vad som är valbart, tillgängligt och omöjligt beror inte bara på vad arbetsmarknaden och 
utbildningsmöjligheter presenterar för utbud. Det beror på vem som står bakom valet, hur 
individen filtrerar bort utbud efter vad som är ointressant, olämpligt eller omöjligt. Careership är 
som ett förlopp som består av erfarenheter, dessa erfarenheter bryts när vändpunkter uppstår.  
Brytpunkter kan vara strukturella, påtvingade och frivilliga brytpunkter. Strukturella brytpunkter 
är förutsägbara, dessa är vanligast inom utbildning och arbete. Frivilliga brytpunkter kommer 
utifrån individens egna val och påtvingade brytpunkter orsakas av omgivningen eller av andras 
handlingar. (Lundahl, 2010) 

Ungdomar som lider av psykisk ohälsa påverkas av flera olika faktorer, deras handlingshorisont 
begränsas inte bara av vilka valmöjligheter som finns utan även av vad de ser som möjligt. 
Ungdomars psykiska ohälsa kan påverka hur de resonerar kring studie- och yrkesval och 
brytpunkter kan vara väldigt påfrestande på ungdomarnas psykiska hälsa. Careership känns 
därför som en viktig och relevant utgångspunkt i analysen av hur studie- och vägledarna arbetar 
för att förbereda eleverna inför framtida val. 

Metod 
I avsnittet beskrivs hur studien har genomförts vad gäller datainsamlingsmetod, urval och 
genomförande. Vidare redogörs för bearbetning och analys. Avsnittet avslutas med etiska 
ställningstaganden och metoddiskussion där bl.a. studiens tillförlitlighet diskuteras. 

Datainsamlingsmetod 

I studien undersöks studie-och yrkesvägledares erfarenheter av psykisk ohälsa hos elever i 
gymnasieskolan. Syftet är att bidra med ökad kunskap om skolsituationen för ungdomar med 
psykisk ohälsa och hur skolan, med fokus på studie- och yrkesvägledning arbetar för att stödja 
ungdomarna i deras karriärutveckling.  

Tanken var inledningsvis att genomföra kvalitativa intervjuer ”öga mot öga” med studie- och 
yrkesvägledare men det visade sig att det blev svårt att få informanter att ställa upp på grund av 
tidsbrist. Därför valdes istället två andra datainsamlingsmetoder för att få svar på 
frågeställningarna, dels skickades ett frågeformulär via e-post till studie- och yrkesvägledare och 
dels gjordes kvalitativa intervjuer via telefon.  

Under första omgången av informationsinsamling användes frågeformulär (tre stycken). Då 
informationsinsamlingen skett via e-post har intervjupersonerna besvarat och skickat sina svar 
via internet. Informationsinsamlingen var strukturerade och frågorna var formulerade och listade 
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i förväg utifrån de temaområden som utgjordes av studiens frågeställningar (se bilaga 2). 
Informanterna har genom metoden fått möjligheten att själva bestämma över vad de delar med 
sig samt hur långt svaret blir. Denscombe (2016) menar att frågeformulär inte bör vara för långa 
och komplexa men att de ska ta upp stora frågeområden och att både öppna och fasta frågor kan 
användas. Frågeformuläret har bestått av mestadels öppna frågor för att vidga möjligheten för 
bredare information. Intervjuguiden och frågeformuläret är densamma. Innehållen baserades på 
litteratur som var relevant samt studiens syfte. Ett framgångsrikt formulär kan kännetecknas 
utifrån bl.a. ifyllnadsgrad (Denscombe, 2016). Respondenterna i studien hade i hög grad svarat 
utförligt på de flesta frågorna. 

För att få ytterligare svar på frågeställningarna valdes en kvalitativ intervjumetod. Det innebär att 
fokus ligger hos informanterna upplevelser kring det fenomen som ska studeras och att 
författarnas egna reflektioner lämnas utanför. Trost (2010) menar att kvalitativ metod passar då 
frågeställningar utgår från att förstå eller hitta mönster i insamlade data. Metoden ger 
informantenen chans att själv berätta om sina erfarenheter och lyfta fram åsikter och tankar 
vilket ökar möjligheten till en djupare insikt inom det valda ämnet (Trost, 2010). Metoden passar 
föreliggande studie då vi genom att ta del av (och tolka) studie- och yrkesvägledares berättelser 
kan få en djupare förståelse av psykisk ohälsa relaterat till ungdomars karriärutveckling. 

Telefonintervjuer är en variant som i sin tur kan uppvisa varierande grad av strukturering (Trost, 
2010). Ett tillvägagångssätt för utförande av intervjuerna är att ha en så kalla semistrukturerad 
intervju. Intervjuerna som gjorts genom ljudsamtal (3 stycken) har varit semistrukturerade, det 
vill säga att frågorna varit förutbestämda och informanterna har fått samma frågor i samma följd. 
Det som särskiljer semistrukturerad från strukturerad är dock att det kan ställas följdfrågor till 
informanterna utifrån det som informanten berättar. Detta tillvägagångssätt gav utrymme för 
informanterna att formulera sina svar samt gav möjlighet att fråga följdfrågor som ledde till mer 
utvecklande svar. 

Sammanfattningsvis har alla informanter i studien fått samma huvudfrågor. Däremot har 
informanterna som intervjuats via ljudsamtal i vissa fall fått följdfrågor med syfte att bredda 
svaren. 

Urval 

Enligt, Denscombe (2017) väljs informanter utifrån att man räknar med att de kan bidra med 
information som kan bidra till att besvara studiens syfte och frågeställningar  

Urvalskriterierna i föreliggande studie var därför att informanterna skulle ha studie- och 
yrkesvägledarexamen, arbeta inom gymnasieskolan samt ha erfarenhet av elever psykisk ohälsa. 
Det var en fördel om de även arbetade inom elevhälsan men det var inget krav.  

Antalet informanter bör enligt, Denscombe (2017) begränsas, eftersom ett för stort material kan 
leda till databearbetningssvårigheter exempelvis att se mönster i materialet, likheter och 
skillnader samtidigt som det kan leda till att viktig information inte upptäcks. Han menar att det 
är viktigare med kvalitet än kvantitet varför fyra till åtta informanter borde ge tillräcklig 
information beroende på hur väl informationsintagningen är genomförd. I vår studie ingick sex 
informanter. Resultatet kan däremot inte generaliseras i den meningen att resultatet utgår ifrån 
just dessa informanters erfarenheter och arbetssätt. 

Bekvämlighetsurval har använts i val av informanter och gymnasieskolor, detta bygger på vad 
som är passande och vilka objekt som ligger närmast till hand att välja (Denscombe, 2016). Val av 
informanter har begränsats till författarnas hemkommun mot den bakgrunden att ha nära till 
informanterna ifall det skulle behöva göras ett personligt besök på informanternas arbetsplats. 
Urval av gymnasieskolor har gjorts utifrån skolornas popularitet, antal elever och geografiska 
placering, baserat på egen kännedom. Vi gjorde inget urval kring etnicitet, kön eller ålder då vi 
ansåg att det inte var avgörande för vår studie.   
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Totalt tillfrågades 30 informanter via mail (se bilaga 1) varav 20 ansåg sig själva inte kunna bidra 
med kunskap och 4 personer lämnade inget svar. Informanterna i studien består av fem kvinnor 
och en man, samtliga är yrkesverksamma inom gymnasieskolor i Stockholm som studie- och 
yrkesvägledare, alla informanter har olika erfarenheter av yrket och olika många år i tjänst. 

Genomförande 

Intervjuprocessen började med utformning av intervjuguiden (se bilaga 2). Utifrån teman 
skapade med hänsyn till studiens frågeställning skrevs intervjuguiden. Kvale & Brinkmann (2014) 
menar att intervjuguiden bör bidra till både frågeställningen och intervjuinteraktionen, 
intervjuguiden började därför med inledningsfrågor för en mjuk öppning. Processen fortsatte 
med val av informanter, mejl skickades ut till respektive gymnasieskolor i hopp om svar, därefter 
skickades missivbrev ut till informanter som tackat ja till medverkan. Intervjuguiden skickades 
främst ut till informanter som besvarade via internet men även till de som ville förbereda sig 
inför telefonintervju. Telefonintervjuerna genomfördes under arbetstider, spelades in och varade 
i 30–40 minuter. Inga störningsmoment uppkom. 

Bearbetning och analys 

Bearbetning av data inleddes med en genomgång av frågeformulärsvaren där allt som inte kunde 
kopplas till frågeställningarna sållades bort samt att telefonintervjuerna transkriberades i sin 
helhet. Arbetet med transkribering delades upp mellan författarna. 

Därefter gjordes en innehållsanalys, dvs. materialet analyserades utifrån en innehållsanalys där 
intervjuerna koncentrerades och kategoriserades efter valda teman. Författarna valde teman 
utifrån sambandsmönster och informanternas överensstämmande erfarenheter och påståenden. 
Genom att kategorisera blir det lättare att hitta sambandsmönster. Genom kategorisering har de 
centrala temana i texten valts ut, i syfte att koppla dem till undersökningens syfte och 
frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

På grund av kategoriseringen blev det lättare att analysera och koppla texten mot den tidigare 
forskning och de teorier som valts. Kopplingar kunde utifrån teman och frågeställningar göras 
med utgångspunkt i Careership teori, Planned Happenstance teori, SCCT samt studier kring 
psykisk ohälsa bland ungdomar och tidigare forskning. Analysen påbörjades med en 
kategorisering av tidigare forskning samt att information som stämde överens med resultat togs 
ut och placeras på samma dokumentsida som resultat, därefter var det lättare att matcha 
relevant bakgrund till resultat i analysarbetet. 

Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har beaktats i arbetet (Vetenskapsrådet, 2011). 
Informanterna informerades om studiens syfte i samband med att de fick ge samtycke till sin 
medverkan i studien och informerades om att de kunde avbryta sin medverkan i studien oavsett 
när. Konfidentialitetskravet uppnåddes genom att samtliga informanter hölls anonyma, namnen 
är fingerade i resultatpresentationen och inga obehöriga har fått tillgång insamlad råmaterial. 
Informanternas informerades även om nyttjandekravet, dvs. att intervjusvaren endast skulle 
användas för studiens syfte. 

Resultat 
Intervjuresultaten redovisas utifrån varje frågeställning och de teman som kommit fram vid 
bearbetningen. Citat från intervjuerna används för att illustrera vilken typ av utsagor resultatet 
grundar sig på. För att anonymisera resultatet har vi valt att endast presentera informanterna 
utifrån hur många år de har yrkesverksamma som studie- och yrkesvägledare. Informanternas 
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namn är fingerade: Kristina, 14 år, Sara, 11 år, Maria, 4 år, Johanna, 17 år, Linda, 3 år och Bert, 15 
år. 

Studie- och yrkesvägledares möten med psykisk ohälsa 

Informanterna upplever psykisk ohälsa som ett brett och vanligt problem som har ökat bland 
skolungdomar. Bert och Sara uttrycker exempelvis: 

Jag har jobbat på samma skola i 15 år, först som lärare. Jag har under min tid sett att psykisk 
ohälsa absolut har ökat. Det jag kan se är att de har blivit tydligare hos våra elever, vi hade inte 
elever med så tydlig psykisk ohälsa för 15 år sedan. Det fanns säkert i samhället med inte på vår 
skola (Bert). 

Vi i elevhälsoteamet på skolan anser att det blivit vanligare med stressade unga som mår dåligt 
(Sara). 

Enligt informanterna utmärks psykisk ohälsa genom elevers låga studieresultat, hög frånvaro, 
lågmälda och omotiverade framtoning samt att elever uttrycker eller påvisar en känsla av 
utanförskap. Studie- och yrkesvägledarna får vetskap om elevers psykiska ohälsa på olika sätt. 
Ibland blir problemen synliga under samtal med studie- och yrkesvägledana, då eleven själv 
berättar om hur hen mår psykiskt. Vid andra tillfällen har annan personal informerat studie- och 
yrkesvägledarna, exempelvis då elevers situation kommit till diskussion i EHT. I vissa fall har 
informanterna antagit att en elev mår psykisk dåligt utifrån erfarenhet från möten med andra 
elever. Kristina uttrycker emellertid att det är svårt för en studie- och yrkesvägledare att veta vad 
som tynger en människa eftersom de inte är utbildad att ställa diagnoser.    

Studien visar att det finns elever med psykisk ohälsa på gymnasieskolorna, men ohälsans art och 
grad varierar. Studie- och yrkesvägledarna möter elever neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och elever med stress, depressioner, ångest, oro, tvångssyndrom samt 
elever med social fobi. Enligt dem har dessa elever ofta svårigheter i sociala sammanhang och 
många har en rad misslyckande i skolan med sig som påverkar det psykiska måendet. Johanna 
uttrycker exempelvis: 

Många blir nedslagna när de inser hur tufft det kan vara att komma in på högskolan och ångrar 
att de inte tog skolan på större allvar under första och andra året (Johanna). 

Johanna och Maria uttrycker att stress är ett vanligt fenomen inom skolan och många elever 
upplever stress över framtiden då de inte vet vad de vill. 

Den psykiska ohälsans påverkan på ungdomars karriärutveckling 

Informanterna redogör för många olika sätt som psykisk ohälsa kan påverka ungdomars 
karriärutveckling. Alla utrycker att de ofta stöter på elever vars studieprestation påverkas av 
deras psykiska mående. Eleverna tappar koncentrationsförmågan, mister sin motivation, klarar 
inte av kurser och frånvaron ökar. Detta kan resultera i att eleverna inte blir klara med sina 
gymnasiestudier i tid. Johanna uttrycker exempelvis att eleverna kan komma att behöva ta igen 
det senare och att det kan gå flera år innan de är på banan igen,  

En del elever behöver ta igen nästan hela gymnasiet sedan på Komvux eller folkhögskola. Jag 
försöker alltid att jobba för att eleven ska komma till en acceptans över situationen. Ibland blir 
det inte som man tänkt och då får man jobba med det man har och ta det därifrån. Många 
gånger kan en nystart någon annanstans vara precis det som behövs, även om det innebär att 
det kommer ta längre tid (Johanna). 

Ett annat hinder i karriärutvecklingen som lyfts fram av informanterna är den onda cirkeln. Bert 
uttrycker exempelvis: 

Psykisk ohälsa påverkar studieresultaten negativt och detta ökar psykiska ohälsan, närvaro 
minskar, svårare att hänga med studier, resultat sämre och så mår man sämre. Sämre resultat 
gör det svårare att ta sig in i olika utbildningar, så självklart påverkar det elevens tilltro till sin 
egen studiekapacitet (Bert). 
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Enligt informanterna är bra betyg viktigt om man vill studera vidare. Elever som inte mår bra når 
inte alltid betygen och många slutför inte utbildningen. Utan examen blir det också svårare att 
komma in på arbetsmarknaden. Alla uttrycker att faktorer såsom en ständigt föränderlig 
arbetsmarknad, det fria skolvalet, hårda konkurrensen om vissa gymnasieplatser och betyg från 
grundskolan som urvalsinstrument som möjliga orsaker till den ökning av stress och annan 
psykisk ohälsa som visat sig på senare år. Johanna uttrycker exempelvis  

Tankar råder om att man måste ”’lyckas’” med sina livsval. Att det finns rätta och fel val av ex. 
skolor, utbildningsvägar. Inte att alla val leder någonstans -oftast framåt – men att saker och ting 
kan ta olika vägar. Redan små barn ska ”’lyckas’” - vad nu det är (Johanna).  

Informanterna uttrycker flera olika anledningar till den ökade stressen, oron, ångesten och 
depressionen bland ungdomar och håller alla med om att ungdomarnas hälsa har stor påverkan 
på deras utveckling i gymnasieskolan men även deras framtid. Hur ungdomarna påverkas är 
enligt informanterna individuellt och beror på grad av ohälsa, inre motivation och individer i 
ungdomens omkrets. Det framkommer i studien att den psykiska ohälsan lett ungdomar till att ge 
upp tanken på högskoleförberedande program, vissa väljer yrkesprogram för att snabbare få 
jobb. Linda uttrycker exempelvis att psykisk ohälsa kan vara att någon tvingar dig till att läsa ett 
högskoleförberedande program och att föräldrarna och press hemifrån påverkar eleverna till 
deras val. 

Stöd för ungdomar med psykisk ohälsa 

Motiverande samtal 

Informanterna redogör för många olika metoder som de tillämpar i arbetet med elever med 
psykisk ohälsa. Alla uttrycker att motiverande samtal är ett stort fokusområde i strävandet att 
vara ett stöd för dessa ungdomar. Enligt flera av dem känner eleverna i årskurs 3 oro inför att de 
ska sluta. Samtalen handlar mycket om nuvarande och framtida studiemöjligheter samt självbild 
och motivation. Vägledningssamtalen anpassas så eleven får relevant information och samtalet 
utformas utifrån hur elever mår. Lisa uttrycker exempelvis att hon jobbar mot att motverka 
negativa självbilder hos elever. 

Låt inte en viss incident definiera vem du är, du är inte ditt misslyckande utan du bestämmer 
själv vem du är (Lisa).  

Hon berättar att hon uppmanar elever till att se individuella incidenter som de är och att inte låta 
motgången bli en del av identiteten. Enligt flera av dem har elevernas självbild en stor påverkan 
på studieprestation. Lisa uttrycker exempelvis att 

Det blir svårt att klara ämnen om man har bestämt att man inte kan klara det. Man måste jobba 
mot att bryta mönster, eftersom det är ofta ett block (Lisa).  

Tydlighet 

De flesta informanter uppger även tydlighet som en form av stöd till dessa elever. De uttrycker 
att ökningen av psykisk ohälsa bland annat kan bero på att framtiden ser mer abstrakt ut och är 
mer komplex. Bert uttrycker exempelvis:  

Tidigare kunde man tänka sig att det räckte med gymnasiet och man kunde få känslan av att 
arbeten som fanns var mer konkreta. Det var lättare att skapa en bild och se sig själv i 
sammanhang (Bert).  

Informanterna jobbar mot att göra valmöjligheterna tydligare, enklare och mer lättillgängligt. Lisa 
uttrycker exempelvis att ”skolan ska inte bli tyngre och tyngre med motgångar utan ska jobba 
med att tydliggöra möjligheter” (Lisa). 

Informanterna menar att det är viktigt med tydlighet bland dessa elever. Tydlighet gällande vad 
som krävs för examen, vad för möjligheter som finns och framförallt genom att visa att vägen 
inte alltid är rak genom att tillämpa ”Empowerment” och perspektivs vidgning. Johanna lyfter 
exempelvis fram att, 
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De är inte hjälpta av att jag visar vad jag tycker privat utan de är ju hjälpta när jag går in och visar 
på de möjligheterna de har eller att man gör konsekvensanalys och ”’nu uppstod det här i ditt liv 
och det är för taskigt’” men då kan man tänka så här istället. Visa på olika vägar, för alla går ju 
inte den raka vägen, alla gånger (Johanna).  

Enligt flera av dem mår eleverna bra av att veta vilken palett av framtida möjligheter som finns, 
det skapar en känsla av att det kommer gå bra. Lisa uttrycker exempelvis att eleverna ska tycka 
att allt är glasklart. Informanterna uttrycker att otydlighet och brist på information kan leda till 
onödig oro och stress då den hade kunnat förebyggas genom at utvidga informationskapitalet 
hos ungdomarna och visa på alternativa vägar.  

Elevhälsan 

Informanterna redogör för sitt uppdrag inom elevhälsan. Alla informanter uttrycker att de är en 
del av elevhälsoteamet på skolan, där tar de upp hur de bör arbeta med psykisk ohälsa samt hur 
skolan bör arbete förbyggande. Informanterna redogör för hur samarbetet med EHT sker i 
arbetet med dessa elever. Enligt informanterna innebär det att studie- och yrkesvägledarna 
utifrån sina kompetenser hittar alternativa vägar och finner en lösning för eleven i samråd med 
elev, mentor och vårdnadshavare. Sara och Bert uttrycker att de ibland är den som har den första 
kontakten med eleven i EHT samt att SYV kan vara den som först fångar upp signaler på psykisk 
ohälsa för att därefter koppla i andra aktörer som t.ex. sjuksköterska och kurator, därefter tas 
ärendet upp i EHT. Bert uttrycker exempelvis, 

där kan jag som SYV hjälpa till genom att anpassa en studieplan och vara ett bollplank om vilka 
kurser som ska bort för att underlätta studier samt resonera vart eleven är på väg för att skapa 
en så bra studieplan som möjligt (Bert). 

Möjligheter och hinder i mötet med psykisk ohälsa 

Informanterna redogör för många olika hinder i arbetet med elever som lider av psykisk ohälsa. 
Alla uttrycker att de upplever brist på tid för enskilda samtal med elever som skulle gynna av ett 
möte med en studie- och yrkesvägledare. Johanna uttrycker exempelvis att hon har individuella 
samtal med elever men att hon hindras från att samtala med alla då det går 800 elever på skolan. 
Enligt flera av dem innebär det att gymnasieskolan misslyckas med stöd till dessa ungdomar. Alla 
informanter redogör för att det är hela skolans ansvar att utveckla stödet för dessa elever.    

Ett annat hinder som lyfts fram av några av informanterna (Sara och Linda) är skolans resurser, i 
synnerlighet elevhälsans resurser och dess samarbete med andra aktörer. Sara uttrycker 
exempelvis, 

Det krävs snabbare stöd från t.ex. ungdomspsykiatrin, BUP och vårdcentralen. Det är 
problematiskt i de fall då den psykiska ohälsan är något som skolan inte kan råda över, då någon 
annan instans har huvudansvaret (Sara).  

Alla informanter uttrycker att det brister hos elevhälsans tydlighet när det kommer till dess olika 
funktioner. Enligt informanterna bör det vara tydligare och lättare för eleverna på gymnasieskola 
att prata med någon av dem. Sara uttrycker exempelvis, 

Elevhälsoteamets olika funktioner bör vara tydligare och kända för eleverna på skolan så att det 
inte blir så stort steg att prata med någon av dem. Jag som SYV kan ex. visa på olika alternativa 
utbildningsvägar när en elev har fastnat i något spår som verkar svårt att nå (Sara). 

Ytterligare ett hinder som alla informanter uttrycker är svårigheten att få till möten på grund av 
elevers psykiska mående vilket resulterar i frånvaro. Enligt flera av dem innebär deras psykiska 
mående att de inte vill komma till skolan eller ha samtal. Bert uttrycker exempelvis att "elever 
med psykisk ohälsa har ofta väldigt hög frånvaro, det är svårt att hitta tillfällen att träffa just 
dessa elever" (Bert).  

Enligt flera av informanterna innebär psykisk ohälsa även att eleverna kan ha svårt att öppna sig. 
Lisa uttrycker exempelvis att "Om man inte mår bra, kanske man blir mer relationsbunden. Man 
släpper inte in vem som helst, det blir svårt att skapa relationer med eleverna” (Lisa).  
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Informanterna uttrycker att det kan vara svårt att få eleven att se sin situation och acceptera att 
en förändring måste göras. Ytterligare ett hinder som lyfts fram av några av informanterna 
(Johanna och Lisa) är att det i samtalet är lätt att trampa eleverna på tårna utan att de själva 
märker det. De uttrycker att studie- och yrkesvägledare måste ha flera saker i beaktande i samtal 
med elever med psykisk ohälsa och att man till följd måste vara väldigt försiktig.   

Informanterna redogör även för olika möjligheter i sitt arbete med eleverna. Alla informanter 
uttrycker att den största möjligheten ligger i att ge information och vägledning till eleverna. Detta 
görs genom enskilda samtal i lugn miljö eller i klassrummen. Enligt informanterna innebär detta 
att eleverna får information om möjligheten att plugga senare eller i lugnare takt. Under 
vägledningssamtal får eleverna möjlighet att jobba med självbild och framtidsmål. Sara uttrycker 
exempelvis att detta gör det möjligt för vägledare att rusta eleverna med verktyg och information 
istället för att driva på och bidra med mer stress. Enligt flera av informanterna kan 
vägledningssamtal och informationsgivandet hjälpa eleven dämpa sin stress, Johanna uttrycker 
exempelvis att "detta kan göras genom att man pratar om studieteknik med eleverna och att 
man pratar om hur man kan tänka kring sina studier" (Johanna). 

Analys 
I avsnittet analyseras varje frågeställning var för sig. Analysen görs dels genom att använda valda 
teorier, dels genom att jämföra studiens resultat med tidigare studier, kvalitetsgranskningar och 
utredningar. 

Studie- och yrkesvägledares möten med psykisk ohälsa 

Studien visar att studie- och yrkesvägledarna på gymnasieskolorna allt oftare stöter på 
skolungdomar med psykisk ohälsa. Fler som medverkat i studien har varit yrkesverksamma inom 
skolväsendet i över ett decennium, de anser att psykisk ohälsa blivit ett allt vanligare fenomen i 
deras dagliga arbete med skolungdomar. Uppfattningen av psykisk ohälsa och dess ökning 
stämmer överens med Socialstyrelsens rapport (2017). Rapporten konstaterar att psykisk ohälsa 
har mer än fördubblats bland ungdomar jämfört med tio år sedan. 

I föreliggande studie framgår att ökningen av psykisk ohälsa hos gymnasieelever bl.a. visar sig i 
deras känslouttryck och framtoning men framförallt genom en tydlig ökning av frånvaro och låga 
skolresultat. Det sistnämnda kan visa i att vägledarna ser psykisk ohälsa som den faktor som 
orsakar olika typer av skolsvårigheter. Det är dock vanskligt att lyfta fram enskilda 
orsakssamband. Studenthälsan (2015) menar exempelvis att det inte går att fastställa om det är 
den psykiska ohälsan som har en negativ inverkan på skolresultaten eller om de är tvärt om, 
d.v.s. att svaga studieresultaten påverkar hälsan negativt. 

Psykisk ohälsa kan variera vad gäller art och grad. Det kan handla om allt från lättare besvär till 
svår sjukdom som stör ungdomars välmående och dagliga liv (NSPH, 2017). De vanligaste 
psykiska hälsoproblemen som vägledarna möter i gymnasieskolan är enligt studien stress, ångest, 
oro och depressioner. Detta stämmer väl överens med Socialstyrelsens rapport (2017) som visar 
att dessa diagnoser är de vanligaste bland dagens ungdomar. Föreliggande studie visar emellertid 
att stress är det absolut vanligaste symptomen på psykisk ohälsa. 

Den psykiska ohälsans påverkan på karriärutveckling 

Studien visar att de elever som lider av psykisk ohälsa i gymnasieskolan möter olika typer av 
svårigheter och hinder i sin karriärutveckling. Studie- och yrkesvägledarna möter unga vuxna med 
olika diagnoser vars studier påverkas negativt, resultaten är låga, frånvaron är hög, de tappar 
både motivation och koncentrationsförmåga. Detta resulterar i att eleverna med psykisk ohälsa 
har svårt att nå kunskapsmålen. Följden blir att eleverna inte kan avsluta sina gymnasiestudier i 
tid, detta försvårar elevernas chans att få jobb samt hämmar eleverna i deras strävan att studera 
vidare.  
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Socialstyrelsen (2017) menar att god hälsa och förmågan att klara av sina studier är kopplad till 
högre utbildning samt att psykisk ohälsa kan bli ett hinder för individens studieframsteg. Studie- 
och yrkesvägledarna har liknande erfarenheter av elever utan gymnasieexamen, de menar att 
eleverna får det svårare att få jobb. Detta stärks av Socialstyrelsen (2017) som menar att den 
psykiska ohälsan gör det svårare för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden och i 
samhället. 

Studien redogör för möjliga orsaker till den ökade psykiska ohälsan bland gymnasieeleverna, de 
menar det har skett en generell ökning av stress i hela skolväsendet. Det framkommer även 
andra faktorer som exempelvis det fria skolvalet samt den hårda konkurrensen bland 
gymnasieplatser och högskoleplatser. Studien visar, som tidigare nämnt, att den psykiska ohälsan 
ger sämre studieresultat, eleverna ska sedan konkurrera om gymnasieplatser och högskoleplatser 
med deras låga eller ofullständiga betyg vilket enligt studie- och yrkesvägledarna ökar elevernas 
oro över framtiden. Ökningen stärks av Socialstyrelsen som menar att det råder en ökad psykisk 
ohälsa bland ungdomar och att det finns många olika faktorer som kan ha betydelse. Krav på 
utbildning, skolstress, förväntningar på skolprestationer och ett alltmer komplicerat 
utbildningsval till följd av en snabb föränderlig arbetsmarknad är några exempel som 
framkommer. Detta stärks även av studie- och yrkesvägledarna som menar att eleverna inte bara 
uttrycker stress och oro över det breda utbudet av valmöjligheter men även att välja "rätt". 
Många ungdomar uttrycker enligt vägledarna att de blir stressade av att känna osäkerhet inför 
framtiden. Detta är något som även Lundahl (2010) visar i sin forskning. Hon menar att 
osäkerheten är det som tillför mest besvär, vare sig det handlar om osäkerheten gällande om 
man kommer nå sitt mål eller osäkerheten i att hitta ett mål där individens önskemål och 
förmågor tillgodoses. 

Förhållandet mellan skolprestation och psykisk ohälsa kan påverkas av individuella faktorer som 
svagheter och färdigheter, miljöfaktorer, skolan, förväntningar och erfarenheter (Kungl. 
Vetenskapsakademin, 2010). Studien visar att ungdomarna i gymnasieskolans studieprestation 
påverkas individuellt beroende på grad av ohälsa och inre motivation. Studie- och 
yrkesvägledarna menar att låga studieresultat påverkar elevens tilltro till sin egens 
studiekapacitet. Studie- och yrkesvägledarna uttrycker att de ofta möter ungdomar med låga 
förväntningar på sig själva. Enligt SCCT påverkar den upplevda självförmågan, förväntningar och 
personliga mål ungdomars studie- och yrkesval. Självförmågan hos elever som lider av psykisk 
ohälsa kan påverkas av tidigare erfarenheter och negativa upplevelser i skolan, deras tilltro 
försämras och deras intressen påverkas av vad de ser som möjligt. Individer med hög förtroende 
till sig själva och som förväntar sig positiva resultat ställer högre personliga mål än elever med låg 
upplevd själv förmåga. Studien visar att elevernas självbild påverkar deras studieresultat och 
engagemang i skolan, det framkom att eleverna ofta blockeras av sina negativa tankar om deras 
själv förmåga Individers positiva föreställningar om deras egna förmågor att lyckas i sina 
handlingar behövs för att genomföra vissa uppgifter, enligt SCCT. 

Stöd för ungdomar med psykisk ohälsa 

I studien lyfter vägledarna främst tre olika former av stöd, nämligen motiverande samtal, 
tydlighet och elevhälsoteamet. 

Motiverande samtal 

Studien visar på studie- och yrkesvägledarnas tillvägagångssätt för att vara ett stöd för ungdomar 
med psykisk ohälsa i gymnasieskolan. De uppger att motiverande samtal är av stor vikt i stödet 
för eleverna. Flera märker av oro bland elever som går i sista året på gymnasiet, oron beror 
ibland på framtiden. Att hjälpa elever sätta mål ses som en motiverande effekt och detta stärks 
av Lundahl (2010) som menar att etablering för ungdomar handlar om ambitionen att nå egna 
karriärmål. Det finns elever som tycker att det är svårt att hitta målet medan andra finner det 
svårt att nå själva målet. Studenthälsan (2015) menar att stöd från personal inom skolan leder till 
att ungdomar i högre mån upplever sig klara av studierna samt att stödet minskar chansen för 



 

15 

 

psykisk ohälsa. I studien framkom det att vägledningssamtalen anpassas efter elevens mående 
och behov, vare sig det handlar om information eller annan typ av stöd. Exempelvis använder 
studie- och yrkesvägledarna samtalstillfällen i syfte att motverka ungdomarnas negativa 
självbilder. Orsaken är att eleverna låter motgångar bli en del av deras identitet, vägledarna 
syftar till att motivera ungdomarna för att lära dem se individuella incidenter som de är och inte 
definiera sig själva som misslyckade. Att individer känner sig misslyckade och ser på framtiden 
med oro och negativitet beror enligt Planned Happenstance teori främst på individens 
livshändelser. Dessa händelser är oftast oplanerade och ligger utanför individens kontroll, men 
oftast påverkar de karriärutvecklingen, måendet och motivationen på ett eller annat sätt. Detta 
är något som vägledarna är medvetna om och försöker motverka genom motiverande samtal. 

Tydlighet 

Studien visar även att tydlighet ses som en viktig faktor i stödet till dessa ungdomar. Tydlighet är 
viktigt enligt studien då eleverna ser framtiden som komplext och otydlig, detta sägs bero på 
bredden av studie och yrkesvalmöjligheter samtidigt som det råder brist på information. Det är 
ovissheten som ställer till med mest besvär. Med stöd vill vägledarna göra valmöjligheterna 
tydligare, enklare och mer lättillgängliga, detta för att motverka stress och oro bland 
gymnasieeleverna. Löwendahl Björkman (2014) menar att ungdomar gynnas av tydlighet då 
eleverna behöver känna att deras skolsituation är begriplig och meningsfull. Vidare menar 
Runström Nilsson (2017) att otydligheten kan leda till ångest, hopplöshet, frustration och stress, 
således upplever ungdomar som känner mål och mening i skolan upplever mindre oro och 
ångest. Studien visar att vägledarna strävar till att vara tydliga gällande vad som krävs för att nå 
examensmålen, vilka möjligheter och vägar som finns till deras förfogande samt genom att påvisa 
att vägen mot målen inte alltid är rak. Handlingshorisont är enligt Careership teori det som 
begränsar individens syn på valmöjligheter. En individ kan filtrera bort alternativ beroende på 
intresse, lämplighet, möjlighetsgrad men även på grund av brist på information om de olika 
valmöjligheterna. I studien framkommer det att eleverna mår bra av att veta vilken palett av 
framtida möjligheter som finns tillgänglig och att detta tillför en känsla av att det kommer gå bra. 
Vägledarna i studien strävar till att förebygga stress och oro hos ungdomarna genom att utvidga 
deras informationskapital och visa på alternativa vägar. 

Elevhälsan 

I studien framkommer även elevhälsoteamet på gymnasieskolan som en form av stöd för elever 
med psykisk ohälsa. Studie- och yrkesvägledarna uttrycker att de arbetar förebyggande mot 
psykisk ohälsa tillsammans med resterande i elevhälsoteamet. Att arbeta förebyggande menar 
Skolverket (2016) är en viktig uppgift, även att analysera, diskutera och komma med lösningar för 
elever som lider av psykisk ohälsa är en del av uppdraget. Studien visar att vägledarna 
samarbetar nära inpå med bland annat kuratorer, specialpedagoger, sjuksköterskor och 
skolpsykolog för att tillsammans komma fram till en lösning på elevernas studieproblem. 
McLaughlin (2008) menar elevernas skolmiljö är viktig för deras psykiska hälsa och att faktorer så 
som stöd från skolpersonal spelar stor roll. Detta påvisar även Lundin (2014) som ser skolan som 
en skyddsfaktor för ungdomars psykiska hälsa. 

Studie- och yrkesvägledarna i studien jobbar utifrån sina kompetenser för att kartlägga elever 
som mår dåligt i syfte att underlätta deras skolgång och dämpa den psykiska ohälsan. Studie- och 
yrkesvägledare har samtal med elever som kommer upp i EHT mötet, dessa samtal kan handla 
om exempelvis anpassning av studieplan och studieteknik. Lundin (2014) beskriver vikten av att 
kunna se helheten för att kunna kartlägga alla skydds- och riskfaktorer unga har omkring sig i 
skolan. Studien visar att vägledarna i sina möten med elever med psykisk ohälsa ger stöd kopplat 
till elevernas studiesituation men att stödet gällande det psykiska måendet främst sker i 
samarbete med resterande aktörer i EHT. 
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Möjligheter och hinder i mötet med psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa innebär lidande för den enskilda individen. Det kan även innebära andra negativa 
följder, bland annat får dessa individer svårt att skapa viktiga relationer med andra människor i 
omgivningen (Socialstyrelsen, 2017). Studien stärker detta då flera av studie- och 
yrkesvägledarna redogör för vikten av bra relationer med gymnasieeleverna, de menar att det är 
svårare att bygga upp en relation med elever som lider av psykisk ohälsa och att detta innebär ett 
hinder i mötet med eleven. En anledning till detta sägs vara att eleverna har svårt att öppna upp 
sig för vägledarna. Vägledningssamtal är menad att bidra med emotionellt stöd och verktyg för 
att hantera oron, stress samt ångesten (Robertson, 2013). 

Studie- och yrkesvägledarna menar att de upplever det svårare med elever med psykisk ohälsa då 
de ofta är relationsbundna vilket gör det svårare att vara en hjälpande hand. Studien visar att det 
är ett hinder då det blir svårt att få eleven att se sin situation och förändra den då vissa elever 
ogärna vill öppna upp sig för individer de inte har en nära relation till. Studien visar även 
elevernas frånvaro som ett tydligt hinder. Studie- och yrkesvägledarna menar att elever med 
psykisk ohälsa allt oftare stannar hemma och har till följd av detta väldigt hög frånvaro. Detta 
leder till att vägledarna inte får möjligheten att boka in samtal med just dessa elever.  

Robertson (2013) menar att uppmärksamhet, emotionellt stöd och möjlighet att dela med sig av 
sin oro i en tillförlitlig miljö kan vara gynnsamt. I samband med vägledning kan individer få stöd 
och utmanas i sitt negativa tänkande vilket kan hjälpa de i hantering av oro, stress och ångest. 
Planned Happenstance teori menar att olika faktorer och händelser kan ha stor påverkan på 
individers liv, både positivt och negativt. Teorin utgår från att vägledaren ska hjälpa individer 
reagera på händelserna på ett positivt sätt. Studie- och yrkesvägledare uttrycker att eleverna lätt 
fokuserar på det förflutna och att detta stärker känslan av stress och oro inför framtiden. 
Informanterna uttrycker att de upplever brist på tid för enskilda samtal med elever som skulle 
gynna ett möte. De har många elever och för lite tid och på så sätt misslyckas gymnasieskolan 
med stöd till dessa ungdomar.   

Informanterna uttrycker att det kan vara svårt att få eleven att se sin situation och acceptera att 
en förändring måste göras. Studie- och yrkesvägledning kan uppmuntra elever att vara 
optimistiska, sätta mål och se framåt istället för att lägga fokus på problemen. Det kan hjälpa 
individerna att tro på sin egen förmåga att få saker gjort och vara aktiva. Optimism är en viktig 
egenskap och viljan att sätta mål innebär att man önskar positivt utfall (Robertson, 2013). Detta 
stärks av Planned Happenstance teorin som menar att klienter bör ha ihärdighet för att hantera 
hinder och flexibilitet för att lära sig att ta itu med olika omständigheter och händelser samt 
optimism för att ha en positiv attityd när man möter nya möjligheter.  

Skolverket (2013) menar att vägledningens syfte är att ge elever lämplig kunskap att hantera 
studie- och yrkesfrågor. Det sker en ständig pågående samhällsutveckling och mängden av yrken 
och utbildningar kan göra det svårt för elever att få grepp om sina möjligheter. Studien visar att 
vägledningssamtal kan dämpa elevernas stress eftersom eleverna då får chans att prata kring 
sina studier. Vägledarna menar att de får möjlighet att rusta eleverna med verktyg och 
information för att underlätta framtida val. Detta menar vägledarna är den största möjligheten i 
deras arbete med elever med psykisk ohälsa. Lindahl (2010) menar att ungdomars brist på 
information och ovisshet inför framtiden kan vara en orsak till deras oro och stress. Robertson 
(2013) menar att elever bör lära sig att göra egna studie- och yrkesval för en lyckad 
karriärutveckling. Vägledning ger eleverna större möjligheter att göra välgrundade val och detta 
kan ha ett stort inflytande för ungdomarnas psykiska hälsa. 

Diskussion 
I föreliggande studie undersöks studie- och yrkesvägledarens erfarenheter av psykisk ohälsa hos 
elever i gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledarna har märkt av en ökning av psykisk ohälsa 
bland ungdomarna och detta stärks av statistik framtagen av Socialstyrelsen (2017). Ökningen 
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kan bero på flera olika faktorer, en faktor kan vara att psykisk ohälsa inte är lika tabubelagt som 
det varit tidigare. Samtidigt finns det troligen ett mörkertal av de ungdomar som inte vågar träda 
fram och prata om sina problem, detta är ett problem som studie- och yrkesvägledare och 
skolorna arbetar med genom att försöka förebygga den psykiska ohälsan bland ungdomar, bland 
annat genom samarbete i EHT.  

Det som har framgått i studie är att den psykiska ohälsan blivit ett tydligt problem i 
gymnasieskolan men att det inte finns tydliga riktlinjer för vad skolan bör göra för att denna 
ökning ska stoppas. Det finns en önskan att hjälpa eleverna som lider men inga tydliga åtgärder 
framkommer. Socialstyrelsen (2013) beskriver den psykiska ohälsa som ett folkhälsoproblem som 
har stor påverkan på samhället då ungdomarna som lider av psykisk ohälsa ofta hamnar utanför 
arbetsmarknaden. Vi önskar därför att det fanns mer tid och resurser för studie- och 
yrkesvägledning i gymnasieskolorna. Vår studie visar hur vägledarna med den kompetens de 
besitter på bästa sätt försöker hjälpa ungdomar som lider av psykisk ohälsa genom tydlighet, 
information, motiverande samtal samt stöd av olika slag, det framkommer dock att vägledarna 
inte hinner samtala med alla elever i behov. Tidsbrist och antal elever är några exempel på 
hinder. 

Studien bidrar med ökad kunskap om skolsituationen för ungdomar med psykisk ohälsa. 
Ungdomar lider av ohälsa av olika skäl och denna ohälsa stärks eller ligger i grund av olika 
faktorer som höga krav, hård konkurrens, brett utbud av valmöjligheter, okunskap om 
arbetsmarknaden m.m. Eleverna upplever stress och oro inför framtiden och det fria valet och 
betyg som urvalssystem stärker dessa känslor. Studie- och yrkesvägledarna arbetar på olika sätt 
för att stödja eleverna i deras karriärutveckling genom information om gymnasieexamen, samtal 
om självkännedom samt genom att rustar dem med verktyg för att de ska kunna göra 
välgenomtänkta val. 

Informanterna menar att vägledande och motiverande samtal kan minska stress bland 
ungdomarna eftersom de då får tillfälle att uttrycka tankar kring studie- och yrkesval. Det som 
även försvårar ungdomarnas skolsituation är deras låga tilltro och den höga frånvaron, dessa två 
faktorer kan ligga bakom de låga skolresultaten. Det som även framgår är elevernas ovisshet 
inför framtida val och att detta skapar mest oro bland eleverna. Informanterna arbetar 
förebyggande mot detta genom att ständigt försöka förbättra tydligheten av information, 
tillgänglighet för samtal, samt genom att visa på alternativa vägar. Studie- och yrkesvägledarna är 
tydliga med att stödet utgår från deras yrkeskompetens, samtalen syftar till att underlätta 
studiesituationen för elever med psykisk ohälsa, de går alltså inte in i djupet kring ohälsan.  

Skolan arbetar med elever som lider av psykisk ohälsa genom elevhälsoteamet, där diskuterar de 
och kartlägger elevernas skolsituation. Diskussionerna kan handla om vilket typ av stöd eleven är 
i behov av, aktuella aktörer arbetar sedan vidare med elevärendet. Det framkommer att detta 
samarbete ses som lyckat i samtliga gymnasieskolor.  

Elevernas låga studieresultat kan leda till att de inte kommer in på önskad utbildning eller inte 
avslutar sina gymnasiestudier. Det är studie- och yrkesvägledarens uppgift att informera om vad 
som krävs för gymnasieexamen. Den höga frånvaron gör att eleverna hamnar efter i sin 
karriärutveckling. Vägledarna förklarar att elever som inte slutför gymnasiet i framtiden har det 
svårare att få jobb och att det tar längre tid för dessa elever att etablera sig eftersom de i vissa 
fall måste läsa upp ämnen på Komvux eller gå ett extra år på gymnasiet. Den psykiska ohälsan 
kan även blockera ungdomarna från att fullfölja sin utbildning. Studien visar att ohälsan påverkar 
studierna på olika sätt, negativa känslor och tankar gör det svårt för eleven att koncentrera sig 
och motivationen dämpas. Individens tilltro till den egna själv förmågan är låg och tidigare 
misslyckanden gör att de har låga förväntningar för framtida resultat. Detta är något som Studie- 
och yrkesvägledarna försöker bemöta genom att stärka elevernas tilltro genom. 

Det sägs finnas många olika faktorer kopplat till utbildning och yrken i ökningen av psykisk ohälsa 
bland ungdomar, exempelvis krav på utbildning, individualisering av samhället, skolstress och 
förväntningar på skolprestationer samt ökat krav på utbildning. Med bakgrund av detta anser vi 
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att det bör forskas vidare om hur studie- och yrkesvägledning kan bidra till att dämpa samt 
förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar i skolan. 

Metoddiskussion 

För att en studie ska betraktas som vetenskapligt grundad är det viktigt att den besitter hög 
validitet. Med validitet menas det att studien faktiskt undersöker det den är avsedd att 
undersöka (Trost, 2010). Ett annat begrepp kopplat till trovärdiga slutsatser är reliabilitet. 
Begreppet reliabilitet syftar till äktheten i en studie, att man gör allt på ett tillförlitligt sätt. Kvale 
& Brinkmann (2014) menar att de två begreppen inte är så lätta att förhålla sig till i en kvalitativ 
studie då det avser att mäta istället för att undersöka.  

Som tidigare nämnts har telefonintervjuer spelats in och transkriberats i sin helhet, vidare 
sållades information som inte kunde kopplas till frågeställningarna bort från alla sex intervjuer. 
På så vis kunde vi öka studiens validitet och endast presentera det resultat som var relevant för 
vårat syfte. Då studien består av två datainsamlingsmetoder (frågeformulär och 
telefonintervjuer) är det viktigt att se över resultatets tillförlitlighet samt diskutera för och 
nackdelar med båda metoder. 

I föreliggande studie har fördelen med frågeformulär varit att de blivit transkriberade 
automatiskt. Även det faktum att informanterna inte behövde svara på frågan direkt utan kunde 
läsa den igen och tänka över sitt svar har varit en fördel med metoden. Nackdelen med 
frågeformulär är att det inte finns möjlighet att ställa följdfrågor omedelbart, det kan även vara 
en nackdel då en del individer uttrycker sig bättre verbalt. Frågeformulär kan inte fungera på 
samma sätt som intervjuer. Möjligheten att följa upp oväntad information, att följa upp med 
klargörande frågor och att formulera frågor för att få en nyanserad bild blir missad. 
Informanternas svar blir även inte spontana, utan de kan bli tillrättalagda, speciellt om 
informanterna är oroliga för att bli utsatta för kritik. 

Resterande intervjuer (tre stycken) genomfördes via ljudsamtal. Fördelarna med telefonintervju 
är att metoden är tidseffektiv samt lätthanterlig. Metoden ger tillfälle att samtala med en individ 
för att få kunskap om deras erfarenheter, attityder samt känslorna de besitter. Metodens brister 
är dock att intervjuaren inte kan se kroppsspråk och miner (Kvale & Brinkmann, 2014). Resultatet 
från båda metoderna täckte dock in det studien avsåg undersöka. 

Trost (2010) menar att nyckelpersoner bör väljas ut noggrant för att säkerställa validiteten. 
Samtliga informanten i föreliggande studie är utbildade studie- och yrkesvägledare, arbetar på 
gymnasieskolan och har tagit del av samma intervjuguide. Att samma individer svarar exakt 
samma vid ett senare tillfälle är inte sannolikt då studien utgår från just de sex informanternas 
perspektiv och verklighetsuppfattning. För att höja studiens tillförlitlighet valdes det dock valt att 
anonymisera informanterna och fingera deras namn, detta för att de ska kunna svara så ärligt 
som möjligt. 
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Bilaga 1: Informationsmail 
Hej! 

Jag studerar till Studie- och yrkesvägledare vid Umeå universitet, sista terminen. Just nu håller jag 
och en klasskamrat på med vårt examensarbete som handlar om psykisk ohälsa i samband med 
karriärutveckling. Syftet med studien är att undersöka studie-och yrkesvägledares erfarenheter 
av psykisk ohälsa hos elever i gymnasieskolan samt bidra med ökad kunskap om skolsituationen 
för ungdomar med psykisk ohälsa och hur skolan, med fokus på studie- och yrkesvägledning 
arbetar för att stödja ungdomarna i deras karriärutveckling. Vi behöver utföra intervjustudier via 
där vi behöver ta hjälp av vägledare på gymnasieskolor. Därför kontaktar vi er nu och undrar om 
ni vill vara en del av denna studie. Intervjun är frivillig och ni kan när som helst avbryta 
deltagandet. Dina erfarenheter och uppgifter så som namn och skola kommer inte att identifieras 
i arbetet och det insamlade materialet kommer inte att användas utanför forskningssyftet. Vill ni 
ta del av arbetets resultat skicka vi gärna er en kopia när arbetet har godkänts.  

Finns det inte möjlighet till medverkan vore det snällt om ni kan meddela oss detta så snart som 
möjligt.  

Funderar ni över något så kontakta oss via mejl på --- eller --- eller på 073…… / 070…….. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Honey Maadani Parsapoor & Mrwet Amha 

 

  



 

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide/frågor 
 

 Bakgrund 

x Hur länge har du arbetat som SYV? 
x Vad är din uppfattning av psykisk ohälsa?  
x Märker du av psykisk ohälsa på din arbetsplats bland eleverna, på vilket sätt? 

 
Möjligheter och hinder 

x Vilken typ av psykisk ohälsa stöter har du stött på vid dina möten/samtal med elever? 
(Tex stress, ångest, depression, skolprestationer.) 

x Har du stött på några hinder i ditt arbete med dessa elever? 
x Hur skulle du vilja utveckla arbetet/stödet till dessa elever? Vad finns det för 

möjligheter? 
x Hur tror du man på skolan kan göra för att uppmärksamma problemet med psykisk 

ohälsa och få fler elever att söka stöd? 
x Hur kan skolan arbeta förebyggande för att minska antalet elever som lider av psykisk 

ohälsa? 
x Hur samarbetar du med andra aktörer på skolan när du arbetar med elever som lider av 

psykisk ohälsa? 
 

Karriärvägledning  

x Har du enskilda samtal med gymnasieelever i årskurs 2 & 3? Vad brukar samtalen oftast 
handla om? 

x Brukar du gå in på djupet och fråga om elevernas mående under samtalet? 
x Nämns självbild under vägledningssamtalet? 
x Vad har era elever för känslor kring framtida studie- och yrkesval? 
x Hur arbetar du för att förbereda eleverna inför framtida studie- och yrkesval? 
x Hur arbetar du med elever som lider av psykisk ohälsa?  

 
Karriärutveckling 

x Har du erfarenhet av elevers vars studieprestation påverkats av deras psykiska mående? 
Om ja, på vilket sätt påverkades eleven? 

x Enligt tidigare forskning så har psykisk ohälsa ökat bland ungdomar. Vad tror du att det 
kan bero på? 

x Har du erfarenhet av att elevernas psykiska ohälsa påverkar deras karriärutveckling? Om 
ja, på vilket sätt? Hur ser dessa elevers skolsituation ut? 
 

EHT 

x Är du en del av elevhälsan? 
x Vad är din uppgift? Hur sker samarbetet? 
x Hur sker arbetet kring elever med psykisk ohälsa inom elevhälsan och vad är din roll med 

dessa elever? Tycker du att dina kompetenser kan användas mer inom EHT, på vilket 
sätt? 

x Har du förslag på hur SYV i allmänhet kan bidra till att motverka ökad psykisk ohälsa 
bland ungdomar? 

 

 


