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Sammanfattning

Syftet med min undersökning var att belysa förutsättningen för studie- och yrkesvägledaren att
utföra sitt uppdrag beroende på rektors strategier att implementera studie- och yrkesvägledning i
hela organisationen. Detta ämnade jag belysa på en kommunal gymnasieskola ur ett ledarskaps-
och organisationsperspektiv. De två frågeställningarna var på vilket sätt påverkas studie- och
yrkesvägledarens förutsättningar att utföra sitt uppdrag beroende av hur implementeringen av att
studie-  och  yrkesorienteringen  skett  i  organisationen  samt  på  vilket  sätt  ledarskapet  och
organisationen av studie- och yrkesvägledningen kan underlätta för studie- och yrkesvägledaren
att  utföra sitt  uppdrag i organisationen. Jag utförde undersökningen med hjälp av kvalitativa
semistrukturerade forskningsintervjuer. I undersökningen intervjuades tre rektorer och tre studie-
och  yrkesvägledare.  Resultatet  i  min  undersökning  visar  att  om  inte  studie-  och
yrkesvägledningen  implementeras  som hela  skolans  ansvar  kommer  inte  heller  studie-  och
yrkesvägledarna att utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Vidare visar resultatet att det
fanns  en  form av  segregering  av  studie-  och  yrkesvägledningen  eftersom den  ansågs  vara
självständig och att de hade en otydlig profession. 

Nyckelord: Samverkan, utanförskap och hela skolans ansvar.
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1. Inledning 
Jag har sedan drygt tre år tillbaka arbetat som studie- och yrkesvägledare på en kommunal 
grundskola. Jag har fått insikt och kunskaper om ett helt nytt yrke, studie- och yrkesvägledare. 
Under dessa tre åren har jag upplevt att det finns en svårighet för studie- och yrkesvägledarna att 
utföra sitt uppdrag. Svårigheterna kan vara enligt min erfarenhet att få tillgång till eleverna så att de 
kan få möjlighet till vägledningssamtal. Vidare upplever jag en stor och genomgående brist i rektors
och till viss del lärarens kunskaper om vad studie- och yrkesvägledning är samt att det är hela 
skolans ansvar. Jag vill i denna undersökning belysa de svårigheter som finns för studie- och 
yrkesvägledaren att utföra sitt uppdrag på en kommunal gymnasieskola. Med tanke på att det 
kommer an på rektor att organisera studie- och yrkesvägledningen kommer jag utgå ifrån ett 
ledarskap och organisationsperspektiv. 

1:1 Hela skolans ansvar
Det är hela skolans ansvar och det är rektorn som ansvarar för att det organisatoriskt erbjuds studie- 
och yrkesvägledning. Jag anser att det av stor betydelse att rektorn tar sitt ansvar att organisera på så
sätt att uppdraget studie- och yrkesvägledning går att utföra. Jag tror vidare att beroende på hur 
rektor organiserar studie och yrkesvägledningen på gymnasiet är av stor betydelse för hur studie- 
och yrkesvägledaren att kunna utföra sitt uppdrag. Det ligger i min förförståelse att rektorn inte har 
så stora kunskaper om vad studie och yrkesvägledning innebär och vad som ligger i rektors 
möjligheter att påverka. Vidare upplever jag att professionen studie- och yrkesvägledare ofta står 
som ensam ansvarstagare och på så sätt hamnar i periferin separerad ifrån den övriga 
organisationen. 
Studie- och yrkesvägledningen ska organiseras så att elever får information om och vägledning 
inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av framtida utbildning och yrke. 
Det ligger inte bara i uppdraget att informera, undervisa och vägleda utan också att vara en 
specialist med kunskaper inom studie- och yrkesvägledning. Vidare står det tydligt och klart i 
Arbete med studie- och yrkesvägledning att det ligger på rektors ansvar att organisatoriskt göra 
studie- och yrkesvägledningen tillgänglig för eleverna. Min uppfattning är att det kan vara svårt för 
studie- och yrkesvägledaren att utföra sitt uppdrag om inte verksamheten är organiserad på så sätt 
att det underlättar för studie- och yrkesvägledningen att vara tillgänglig och erbjudas alla elever. 
Begreppet studie- och yrkesvägledning förekommer i undervisningen, i olika former av vägledning 
och genom information och som angår all personal i skolan. De yrkeskategorier som arbetar med 
studie- och yrkesvägledning är framför allt studie- och yrkesvägledare men även rektorer och lärare.
Lärare har undervisning och informationsansvar och rektor har ansvarar för att informera. Studie- 
och yrkesvägledaren har både undervisningsansvar, informationsansvar men även vägledningen.  
All personal i skolan har möjlighet att på olika sätt ge eleverna kunskaper, stöd och erfarenheter för 
framtida studie- och yrkesliv, att göra eleverna valkompetenta. I undervisningen utvecklar eleverna 
kunskaper om samhälle och arbetsliv och får erfarenheter av yrkeslivet. Vägledning handlar om att 
stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera sina intressen och förutsättningar och 
därigenom komma fram till egna och väl underbyggda val angående sina studie- och yrkeskarriärer. 
Utifrån sina behov behöver eleverna information om studie- och yrkesvägar för att göra väl 
genomtänkta val. Studie- och yrkesvägledaren har en central roll i studie- och yrkesvägledningen 
och är en person som har utbildning och specialistkunskaper inom området enligt de allmänna 
råden, Arbete med studie- och yrkesvägledning (2013).

1:2 Rektors ansvar
Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och organiseras av rektor. 
Vidare är det även rektor som har ansvaret att planera, följa upp, utvärdera och utveckla 
utbildningen i enlighet med de nationella målen. Rektor är den pedagogiska ledaren som ansvarar 
för skolans resultat och har ett särskilt ansvar för bland annat studie- och yrkesvägledningen.  
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Genom att arbetslivet förändras när det gäller behovet av kompetens och rekrytering av arbetskraft 
inom olika branscher har studie- och yrkesvägledning fått stor betydelse. Enligt de riktlinjer som 
finns i läroplanen för gymnasieskolan ska personalen efter att rektor organiserat arbetet kunna bidra 
med underlag för elevernas val av utbildning och yrke, informera och vägleda eleverna inför deras 
val, motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på föreställningar om kön och på social 
eller kulturell bakgrund, informera och vägleda med hjälp av de kunskaper som finns hos eleverna, 
hos skolans personal och i samhället utanför skolan. Vidare ska pedagogerna i undervisningen 
utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig 
under utbildningens gång, utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare 
och andra inom arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås. Också att i 
utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- och 
kulturliv, och bidra till att elever får information om skolans utbildningar, Läroplan, examensmål 
och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (2011)

1:3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min undersökning är att belysa förutsättningen för studie- och yrkesvägledaren att utföra
sitt uppdrag beroende på rektors strategier att implementera studie- och yrkesvägledning i hela 
organisationen. Detta ämnar jag belysa på en gymnasieskola ur ett ledarskaps- och 
organisationsperspektiv.

1. Hur påverkas studie- och yrkesvägledarens förutsättningar att utföra sitt uppdrag beroende 
på hur implementeringen av att studie- och yrkesvägledningen sker i organisationen.

2. Hur kan ledarskapet och organisationen av studie- och yrkesvägledningen underlätta för 
studie- och yrkesvägledaren att utföra sitt uppdrag i organisationen.
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2. Bakgrund

Ett centralt begrepp i min studie är studie- och yrkesvägledningen. Det kan beskrivas så som att den
finns i undervisningen och ska genomsyra elevens skolgång och det är all personal i skolan som 
berörs av studie- och yrkesvägledningen. De professioner som arbetar med studie- och 
yrkesvägledning är rektorer, lärare och framför allt studie- och yrkesvägledare. På olika sätt kan all 
personal i skolan medverka med sin profession till att ge eleverna vetskap, stöd och erfarenheter 
inför deras framtida karriärval, Arbete med studie- och yrkesvägledning (2013). 
Begreppet studie- och yrkesvägledning kan alltså beskrivas så som att ge eleverna förutsättningar 
att hantera de frågor som rör deras val av studier och yrken. Det finns en uppsjö av olika yrken och 
utbildningar och det innebär att eleverna kan ha svårt att se sina olika möjligheter i sina framtidsval 
av studie och yrke. Det faktum att det sker en snabb och ständig förändring i samhället och i 
arbetslivet kräver än mer av den enskilda eleven. Eleven behöver kvalificerad studie- och 
yrkesvägledning som ett stöd och hjälp att bli kompetenta i sina val. Studie och yrkesvägledningen 
vilar på två olika perspektiv. Det ena är individen och den andra är samhället runt i kring. 
Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning om arbetslivet, 
studiebesök, information och utbildningsalternativ. Studie- och yrkesvägledning i ett 
individperspektiv är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren, vägledningssamtal
som kan ske individuellt och i grupp. I det enskilda samtalet ges eleven möjlighet att tänka över sina
egna egenskaper och självkännedom i relation till olika karriärval. Studie- och yrkesvägledningen 
ska utgå från elevens behov och förutsättningar och anpassas för att på bästa sätt stödja eleven i sin 
pågående valprocess. Om eleven ska kunna göra väl underbyggda val och fatta väl övervägda beslut
behöver eleven ofta tillgång till en väl planerad studie- och yrkesvägledning. Den ska genomföras 
på ett professionellt sätt och vila på en vetenskaplig grund. Olika vägledningsmodeller ska finnas
som bas i olika karriär- och vägledningsteorier. Som i sin tur har koppling till de tre  
forskningsdisciplinerna psykologi, sociologi och pedagogik, Arbete med studie- och 
yrkesvägledning (2013).
Tanken med de allmänna råden, Arbete med studie- och yrkesvägledning är att organisera en 
gemensam arena där skolhuvudmän och skolor planerar, organiserar och genomför studie- och 
yrkesvägledningen. För att göra en bedömning av den egna studie- och yrkesvägledningen kan 
råden utgöra ett stöd och rättesnöre för kommuner och skolor. Kvalité och organisation av den egna 
verksamhetens studie- och yrkesvägledning kan med fördel mätas med utgångspunkt av råden. 
Kärnan i studie- och yrkesvägledningen är att individen själv ska fatta egna beslut och vägledningen
blir då ett stöd för den enskilde individens egna process. Det innebär alltså att skolan bör se arbetet 
med studie- och yrkesvägledning på ett individanpassat, metodisk och hållbar sätt. Sker detta finns 
det större möjligheter för eleverna att utveckla den kännedom, kunskaper och förmågor som behövs
för en individuell och hållbar karriärutveckling, Arbete med studie- och yrkesvägledning (2013).
Det är i min undersökning då särskilt intressant att belysa vilket ansvar rektor har när det gäller 
studie- och yrkesvägledning. Rektorn bör enligt de allmänna råden, Arbete med studie- och 
yrkesvägledning (2013) ansvara för att det finns rutiner och metoder för att planera, utvärdera och 
utveckla studie- och yrkesvägledningen. Detta så att den tillgodoser allas elevers behov av 
vägledning. Vidare ansvarar rektor för att tydliggöra hur ansvaret för studie- och yrkesvägledningen
är fördelat mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal. Det ligger också i ansvaret 
att organisera hur samarbetet mellan dem ska utformas samt att studie- och yrkesvägledningen 
genomsyrar hela skoltiden för att eleverna ska göra väl underbyggda val. Vidare ligger det på 
rektors ansvar att alla elever utifrån sina behov blir erbjudna vägledningssamtal. 

2:1 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt kommer jag att ta upp offentliga organisationers svårigheter och vikten av en 
tillfredsställande implementering. Jag kommer också beröra rektors ansvar för studie- och 
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yrkesvägledningen samt betydelsen av att eleverna har tillgång till studie- och yrkesvägledare för att
på så sätt kunna göra väl underbyggda val.

2:1:1 Offentliga organisationer
Att upprätta mål för sin offentliga organisation kan vara svårt. Det beror på att organisationen i sin 
komplexa utformning utgörs av olika intressenter och aktörer som utför aktiviteter som är helt 
skilda åt. Det är inte bara medborgarna, anställda och politikerna som ska sammanstråla i ett 
gemensamt mål utan de i sin tur styrs av lagar och regler samt en ekonomisk situation. Målen blir 
därför ofta vaga och komplexa, vilket i sig kan uppfattas som oklara. Dock finns det fördelar med 
oklara mål, det kan ge ledningen en flexibilitet som utgör en möjlighet för ledningen att besluta 
angående målen på ett friare sätt. I motsats till klara mål blir följden att om det är stora och svåra 
mål kan det bli problematiskt att nå dessa, samt att ett misslyckande av uppfyllande av målen då 
också blir tydligare. Oklara mål kan också ha en tendens till att överbygga och undvika konflikter 
mellan olika aktörers organisation och de får då en konfliktdämpande effekt. I de offentliga 
organisationerna sker det ett samarbete över de politiska gränserna och det är i detta samarbete som 
de vaga målen kan vara ett måste för att få till breda lösningar så det blir en tillfredsställande 
lösning för samtliga parter (Christensen et.al. 2005).

2:1:2 Implementering
Det är betydande för implementeringen att det finns ett tydligt ledarskap med en respekterad ledare 
men också motiverade medarbetare som kan påverka kulturen positivt för att undanröja problem 
och konflikter. De externa hoten för att implementeringen ska kunna lyckas är den politiska 
styrningen och ledarskapets förmåga. De interna hoten handlar om den attityd och förtroende som 
kan vara bristande hos medarbetarna. Det är en stor uppgift att implementera studie- och 
yrkesvägledning i skolan även om det är Skolverket som står bakom. Det kan vara svårt att förändra
den interna processen (Roos, G et.al. 2008).
När man talar om implementering menas att i detalj utförs de handlingar som är nödvändiga för att 
strategin ska kunna genomföras.  I de handlingarna som innebär en förändringsprocess ingår det att 
organisera, budgetera, motivera medarbetarna, påverka kulturen och att leda organisationen så att 
strategin kan fungera. 
Det gäller att implementeringen genomsyrar på alla nivåer och i alla faser av processen och det är 
då lättare att genomföra då det är korta beslutsvägar och närmare till insynen i organisationen. Den 
styrande implementeringen kan användas då det från kommunstyrelsens håll råder en kommande 
utvärdering och då bör det finnas tydliga aspekter som visar på positiva resultat för att få ett fortsatt 
förtroende. När organisationen sedan har rotat sig kan det vara lämpligt att använda sig av 
framväxande implementering då det finns bättre med tid för förbättringar och de strategiska 
problemen är små. Det som kan vara viktigt att tänka på vid en implementering är att strategi, 
kapaciteten i verksamheten, kompetensen och kulturen i företaget stämmer överens. Det är 
betydande för implementeringen att det finns ett tydligt ledarskap med en respekterad ledare men 
också motiverade medarbetare som kan påverka kulturen positivt för att undanröja problem och 
konflikter (Roos, G et.al. 2008).
I ett skede där en förändring ska införas måste modet att våga följa upp hur förändringen utvecklar 
sig och ge de som är involverade den feedback de behöver för att kunna se hur den framskrider. Det 
syns då vart man befinner sig i processen och hur långt man har kommit. Det kan finnas en viss 
prestige i att genomföra en reform och det är bra att vara uppmärksam och ärlig mot sig själv och 
processen när den inte blir till vad man förväntade sig. För att inte förlora anseendet finns det en 
risk att det finns en tendens till att inte vilja erkänna att det gick fel och kör då vidare på reformen 
tills den gör mer skada än nytta. Det kan i en reform uppkomma spontana saker som man inte 
trodde skulle uppenbara sig och det gäller att man har förmågan att ta till vara dessa och inte bli 
blind av att man bara ser det man förvänta sig att se (Czarniawska, B 2005).
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2:1:3 Trögheter i organisationen
Den tröghet som kan finnas i organisationerna kan många gånger förklaras med dess oförmåga och 
ovilja till förändring. Det är av större betydelse om oförmågan finns än om oviljan infinner sig. 
Organisationers bristande förmåga att se och uppfatta problem och möjligheter i sin omgivning kan 
vara en av orsakerna till tröghet i organisationerna. Särskilt tydligt ses detta när det gäller 
information i organisationen, där det finns svårigheter för den innersta kärnan att ta del av den 
information som befinner sig i utkanten av organisationen. Bristande förmåga till förändringar kan 
också spegla sig i vilka regler och beslut som tas och vilken kultur som organisationen utgör samt 
hur de behandlas. En organisation med många aktörer inblandade och långa beslutsvägar kräver en 
stabilitet i organisationen men följden bli då också att en oförmåga till förändring tillkommer. 
Kontinuiteten blir vinnande och flexibiliteten förlorande. Oförmågan till förändringar utgörs även 
av det faktum att det tar tid att bygga upp ett nytt anseende och värderingar, särskilt i en 
organisation som är komplex och granskas av många intressenter. Det tar även tid att genomsyra 
alla instanser och att få det nya förtroendet tryggat (Ahrne & Papakostas 2002). 
Den ovilja som kan komma fram vid förändringar är uppenbar särskilt när det gäller organisationer 
som starkt präglas av individen och där identiteten är tydligt förankrad i verksamheten. Det är 
svårare att förändra i en verksamhet där det ligger en lång historik bakom och ett gemensamt arbete 
mellan deltagarna. Den investering som aktörerna satsat i gemenskap och lojalitet med varandra 
väger tungt då de under en lång tid förvaltat det mänskliga kapitalet i gruppen. Det är av denna 
anledning som det resursmässigt är mindre angeläget att satsa på det nya än det gamla då det nya 
ses som mindre värt gällande det mänskliga värdet och det kräver mer energi av gruppen. Brister av 
att vilja förändra behöver inte betyda att det finns ett motstånd till förändring eller en ovilja till 
flexibilitet. Det kan bero på att det finns olika mål och värderingar i en organisation som inte 
stämmer överens med varandra. Ledningen kan se saker på sitt sätt och medarbetarna på sitt. Då 
finns viljan till förändring men ledningen har då ingen kunskap om verksamheten, i alla fall inte så 
som aktörerna ser den. Det är då ett styrproblem snarare än en ovilja hos ledningen att se 
verksamheten med andra ögon. Detta faktum är särskilt viktigt att se när det gäller större 
förändringar (Ahrne & Papakostas 2002).
För att chefer och arbetsledare ska kunna skapa en tillfredsställande reform på en arbetsplats, är det 
viktigt att medarbetarna får vara delaktiga i besluten om målsättningarna för förändringarna. Det är 
avgörande att de får tillfällen att följa upp processen så att den kan ändras vid behov och bli 
förankrad i sin nya form. Chefer och arbetsledare ska på ett moget sätt kunna vara ärliga att släppa 
de rutiner som inte fungerar för att inte ta slut på processen och göra den trög och avklingande. Det 
krävs en lyhördhet inför saker som dyker upp så att dessa iakttagelser kan tas tillvara och vägas in i 
processen. Det är viktigt att inte stanna av och tro att processen är klar utan att det finns en 
medvetenhet om att det ständigt behövs en förändring. Det krävs en aktiv handling för att system 
och reformer ska förändras och det är viktigt som chef eller ledare för processen att det hela tiden 
vara lyhörd för goda spontana och slumpmässiga förändringar (Czarniawska, B 2005).

2:1:4 Att nå huvudmän och rektorer 
I Rapporten Redovisning av regeringsuppdrag (2014) står att läsa att utifrån Skolverkets tidigare 
erfarenheter från insatser och utvärderingar visar det sig att det är en grundförutsättning för att 
implementera för studie- och yrkesvägledningen är att huvudmännen och rektorerna aktivt 
prioriterar verksamheten. Det är viktigt att studie- och yrkesvägledningen ges goda förutsättningar. 
Organisationen och ledarskapet är det som har en avgörande betydelse för hur studie- och 
yrkesvägledningen implementeras i hela skolan. En av de frågor som Skolverket vill 
uppmärksamma är att eleverna ska kunna göra väl underbyggda val och detta görs genom att stärka 
vägledningen. Det är också viktigt att förebygga avhopp och programbyten och de hoppas 
Skolverket ska undvikas med hjälp av en stärkt studie- och yrkesvägledning. Skolverket anser att 
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det är en komplex uppgift att nå rektorer och beslutsfattare som är ansvariga för att organisera 
verksamheten. Det har visat sig att om tillfälle ges till dialog har betydelse av hur studie- och 
yrkesvägledning uppmärksammats som en viktig del i att öka medvetenheten om vägledningens 
möjligheter. 
Det är viktigt att skapa kunskap om och förståelse för begreppet studie- och yrkesvägledning. I 
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (2011) beskrivs 
studie- och yrkesvägledningen som en helhet där det är hela skolans ansvar, det är också meningen 
att studie- och yrkesvägledningen ska som implementeras i alla årskurser och alla ämnen, så att 
eleverna ska kunna göra väl underbyggda val. I Skolverkets rapport Redovisning av 
regeringsuppdrag (2013) finns det en okunskap om vad begreppet studie- och yrkesvägledning 
innebär. Studie- och yrkesvägledning uppfattas av en del att det är vägledarens område och inte 
ligger på hela skolan. Det finns även studie- och yrkesvägledare som inte vet hur det egentligen 
ligger till. Det är tre olika professioner som ansvarar för studie- och yrkesvägledningen och det är 
studie- och yrkesvägledaren, lärarna och rektor. Enligt Läroplan, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (2011) har dessa professioner ansvar för studie- 
och yrkesvägledningen i skolan och det finns då en viktig anledning till att dessa samarbetar i 
skolan med uppdraget, studie- och yrkesvägledning. Skolledare och politiker har ansvar för att 
prioritera och organisera verksamheten så att den ges möjlighet att vara hela skolans ansvar. Det 
kommer alltså an på även politiker att skolan och studie- och yrkesvägledaren kan utföra sitt 
uppdrag och att begreppen och fördelningen av de olika ansvar är tydligt kopplat till respektive 
profession. 
I Rapporten Redovisning av regeringsuppdrag (2014) framgår det ett studie- och yrkesvägledningen
ofta är en lågt prioriterad verksamhet. Det är av största vikt att Skolverket hjälper till att bygga upp 
en förståelse hos ledningen i skolan och dess personal. Det brister i kunskaper att studie- och 
yrkesvägledningen ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. 
I skolinspektionens kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen framgår det att det är en 
stor utmaning i att få skolan att genomföra de  syfte som framgår i de nya allmänna råden, Arbete 
med studie- och yrkesvägledning (2013). Utmaningen ligger också i att kvalitetsutveckla studie- och
yrkesvägledningen. 
Statens skolinspektion och Sveriges Kommuner och Landsting har genomfört konferenser på några 
olika platser i landet under 2013. Syftet med konferenserna var att nå huvudmän och beslutsfattare 
för att öka kännedomen om studie- och yrkesvägledning men också att presentera de nya allmänna 
råden. Det deltog ca 750 personer vid konferenserna och cirka hälften av deltagarna var skolledare 
och huvudmän, i övrigt bestod deltagarna av studie- och yrkesvägledare. 
Slutsatsen av dessa konferenser var att det i fortsättningen också är viktigt att nå fler skolledare, 
huvudmän och lokala politiker med informationen om de allmänna råden och studie- och 
yrkesvägledning som hela skolans ansvar. I en utvärdering av konferenserna visar det sig betyget 
3.9 av 5 (Redovisning av regeringsuppdrag, 2014).

2:1:5 Studie- och yrkesvägledning i förändring 
Studie- och yrkesvägledning i förändring var ett projekt som kom till med anledning av att höja 
kompetensen hos studie- och yrkesvägledarna i Småland, Blekinge, Öland och Gotland.
Bakgrunden är en förändrad arbetssituation med nya läroplaner (2011) att förhålla sig till och inte 
minst en föränderlig arbetsmarknad. Det blir allt viktigare att studie- och yrkesvägledare kan 
förmedla en aktuell bild av vilka yrkesroller som finns och hur arbetsmarknaden ser ut. Målet med 
projektet var att höja kompetensen hos studie- och yrkesvägledarna i linje med de nya krav och 
förväntningar som finns på deras yrkesroll och ge dem ökad kunskap om den regionala och 
europeiska arbetsmarknaden. Målen var också att etablera nya samverkansformer för vägledare och 
arbetslivet genom att stärka nätverk för vägledare och att samverka transnationellt för att dra nytta 
av andra länders erfarenheter. Projektet startade i januari 2012 pågick i två år. Finansieringen 
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utgjordes av svenska EFS-rådet med regionförbundet södra Småland som projektägare och 
Smålands övriga regionförbund, samt Gotland och Blekinge (SYV i förändring, 2013 ). 

I den slutrapport som Sweco utfört på projektet SYV i förändring framkommer det att studie- och 
yrkesvägledningen under lång tid befunnits sig segregerad till den övriga skolverksamheten. Tack 
vare otydligt uppdrag och nerskärningar har verksamheten blivit lägre prioriterad än den övriga 
verksamheten. SYV i förändring har uppmärksammat en verksamhet som tidigare varit osynlig i 
den övriga debatten om skolan. Tack vare projektet har det blåst liv i en falnad profession som nu 
blommat upp och tagit sin rättmätiga plats i diskussionerna kring skolan. Skolinspektionens 
granskningar och de nya allmänna råden, Arbete med studie- och yrkesvägledning (2013) har varit 
tongivande till förändringen. Det entreprenöriella framtoningen har även den bidragit till studie- och
yrkesvägledarens betydelse. Detta visar Swecos rapport och det är nu fritt fram för studie- och 
yrkesvägledarna att ta sin plats i skolan. Om detta ska vara möjligt ställs det höga krav på de 
huvudmän och rektorer som har sitt ansvar att organisera en plan för att studie- och 
yrkesvägledningen ska få sin givna plats och fortsatta utveckling i skolan (SYV i förändring, 2013).

2:1:6 Valkompetens
Sveriges Kommuner och Landsting vill arbeta för att stödja kommunerna i deras strävan att främja 
unga människors väg till egen försörjning. Det har rapporten om Framtidsval och arbetsliv har det 
kommit fram att om eleverna ska vara kompetenta att göra sitt val behövs ofta stöd i att processa 
olika valalternativ. De behöver få tillfälle till att ställa de olika valmöjligheterna i förhållande till 
sina egna preferenser beroende på de olika förutsättningar och individuella mål som eleven har. Det 
är angeläget att den processen påbörjas och synliggörs i så god tid som möjligt för att eleven ska 
klara av att hantera valsituationen. Eleven behöver utveckla olika kompetenser för att strukturera, 
samla och analysera sig själv. Eleven behöver också information om utbildningar och om olika 
yrken, eleven behöver också färdigheter för att kunna ta beslut och hantera övergångar och 
växlingar i livet det vill säga en valkompetens.  Det är enligt Läroplan, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (2011) rektorn som har ett särskilt ansvar för att 
samverkan med arbetslivet utvecklas så att eleven får konkreta erfarenheter av betydelse för fortsatt 
utbildning och yrkesinriktning. Detta ska genomsyra hela skolgången från första klass under hela 
skoltiden. Denna samverkan utgör en viktig grund för den valkompetens som eleven behöver 
utveckla för att göra väl underbyggda val. Skolan utgör också i sig en stor och viktig arbetsplats 
som kan utnyttjas i det här sammanhanget. Det är betydelsefullt att det finns en organisation som 
gör det möjligt för skolan att arbeta för ett samarbete med arbetslivskontakter. Detta samarbete ska 
främja elevens möjligheter att vidga kompetens och kunskap som kan kopplas till sitt studie- och 
yrkesval (Framtidsval och arbetsliv, 2013).
Skolans studie- och yrkesvägledning har allt mer aktualiserats och frågan har fått en betydligt högre
prioritet i kommunerna. En av de många anledningarna är det allt mer invecklade 
utbildningssystemet och att eleven ställs inför många och komplicerade valsituationer under sin 
skoltid. Vi ser en allt hårdare arbetsmarknad där det blivit svårare för ungdomar att komma in på. 
Valet av utbildning och yrke har därför fått större betydelse än det varit tidigare. En annan allvarlig 
trend är att avhoppen från gymnasieskolan är fotfarande alldeles för hög. En tillfredsställande 
studie- och yrkesvägledning är ett av svaren på dessa utmaningar. 
För att öka ungdomars möjligheter i samhället och arbetslivet krävs det både duktiga studie- och 
yrkesvägledare och engagerade skolledare som ser studie- och yrkesvägledningen som hela skolans 
ansvar (Framtidsval och arbetsliv, 2013).
För att öka likvärdigheten satsar många kommuner mer vägledningsstöd till grupper som är särskilt 
utsatta. Exempelvis kan det röra sig om gymnasieskolans introduktionsprogram, nyanlända elever 
eller särskoleverksamheten. En del kommuner satsa mer resurser på studie- och yrkesvägledning i 
socialt utsatta bostadsområden. Vidare för att utveckla likvärdigheten är att arbeta fram 
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gemensamma tillvägagångssätt och arbetsmaterial för kommunens studie- och yrkesvägledning.  
Kommunens studie- och yrkesvägledning är viktig för att ge eleverna möjligheter till att göra väl 
underbyggda val. Vikten av professionell vägledning för att ge eleverna en valkompetens växer i 
takt med att utbudet och valmöjligheterna blir fler och mer komplexa. Det är  av stor betydelse att 
studie- och yrkesvägledningen tillför bättre kunskaper om arbetslivet hos eleverna. Även om det 
finns ett stort förtroende till studie- och yrkesvägledningens betydelse, visar rapporter från både 
Skolverket och Skolinspektionen på omfattande skillnader i kvalitén i stödet som ges inför studie- 
och yrkesval. Dessa skillnader handlar lika mycket om tillgången till studie- och yrkesvägledare 
som om huvudmännens organisation och ledarskap samt utvärderingen av studie- och 
yrkesvägledningen (Framtidsval och arbetsliv 2013).
Vidare enligt rapporten Framtidsval och arbetsliv att skillnaden är stor mellan olika kommuner när 
det gäller att organisera studie- och yrkesvägledningen. Trots detta ses flera likheter i hur de arbetar 
med sin studie- och yrkesvägledning. Tidigare rapporter som SKL gjort om skolan pekar dessa 
likheter på vikten av att utgå från elevernas egna intressen och att ha höga förväntningar på alla 
elevers förmåga. Precis som i andra studier är ledarskapet också viktigt skolans resultat. De 
faktorerna  som är kopplade till framgångar med att utveckla studie- och yrkesvägledningen är att 
det finns politiskt satta mål för verksamheten. Återrapportering till politiken samt att målen har 
konkretiserats i arbetsplaner med en fördelning av ansvar tillhör även de framgångsfaktorerna. Det 
är även viktigt att Studie- och yrkesvägledningen upplevs vara hela skolans ansvar och att det finns 
förutsättningar för samarbete och kollegialt lärande mellan vägledarna och mellan vägledare och 
andra professioner i skolan. Ett naturligt samarbete med gemensam metoder, verktyg och 
arbetsmaterial och om det är möjligt för studie- och yrkesvägledarna att arbeta i mer än en skolform
är av betydelse för utvecklingen. Bredden i insatserna från vägledarna utifrån elevens behov och 
ökad tillgänglighet är även det faktorer som har visat sig framgångsrika. Organiserade kontakter 
med arbetslivet och nytänk i arbetet som implementeras i tid både hos rektorer och studie- och 
yrkesvägledare är avgörande för att få en tillfredsställande framgång i studie- och yrkesvägledning 
(Framtidsval och arbetsliv, 2013).

2:2 Karriärteorier
Livet kan består av många val, möjligheter och svårigheter och det är med största säkerhet som alla 
individer ett flertal tillfällen kommer att stöta på problem som behöver lösas och avgörande val som
måste göras. När det gäller att hantera detta underlättar det om individen har kunskap, förmåga och 
rätt attityd för att på ett bra sätt klara av att lösa problemet och att göra bra val. Om individen lär sig
”hjälp till självhjälp” och har en förmåga att ta sig ur olika situationer med hjälp av egen kraft har 
individen på så sätt alltid förmågan med sig livet. Det som är kärnan i den Cognitiv Information 
Processing, CIP är att hjälpa individer till en god förmåga att göra bra val i livet och att bli duktiga 
på att lösa problem i individens karriärval. Saknas dessa förmågor kommer individen vara beroende
av att andra hjälper individen med att fatta beslut och det kan då finnas risker med att valen som 
görs inte är förankrade hos individen. 
Det är viktigt att individen har kunskaper om sig själv, vilka egenskaper som individen har och 
vilka olika faktorer som individen behöver ta hänsyn till. Att ha kunskaper om olika yrken är 
viktigt, för att kunna stämma av med egenskaper individen har med de som yrket kräver av 
individen, en bra matchning. När individen förstått vad som är problemet och vad som orsakat det 
tas olika alternativ fram och värdesätts i en prioriteringslista. Lösningen som valts ut genomförs och
utvärderas. Parallellt med detta behövs ett kognitivt tillvägagångssätt som skapar ett annat sätt att 
tänka på karriärval och karriärutveckling samt nya perspektiv och infallsvinklar att se på saker och 
ting och på så sätt vidga individens perspektiv (Brown 2002).
Det som karaktäriserar konstruktivistisk vägledning menar Peavy (2007) är att fokus ligger på den 
enskildes individens uppfattningar om sig själv. Genom att integreras med andra skapar individen 
sin egen ”sanning” om sig själv. Olika aspekter som är inblandade i denna process är filosofi, 
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pedagogik, biologi, psykologi och inte minst sociologi. Verkligheten är relativ och det är den 
enskildes verklighet som är den ”sanna” för individen. Även om fler individer varit med om samma 
upplevelser så tolkas och beskrivs det olika beroende på vilken individ är. Konsten är kanske att 
veta vad som är bra respektive dålig verklighet.
Kommunikationen och relationen är avgörande för att det ska kunna skapas en god relation med 
tillförlitlighet. När vägledaren och individen funnit en tillfredsställande, gynnsam och god relation 
kan individen känna sig trygg och kan då delge sina problem och på så sätt våga fronta sig själv 
genom att ”syna sina egna sömmar”, våga vara självkritiskt. På så sätt kan individen själv 
synliggöra och se lösningar på sina svårigheter och problem. När det finns en förståelse för 
individens kulturella realitet skapas ett gynnsamt klimat och goda förutsättningar för en 
konstruktivistisk vägledning (Peavey 2007).
Kritiska punkter i den gränsöverskridande karriären kan vara en vilseledande benämning på termen 
gränsöverskridande. En otydlighet av definitionen och en övertro på individens påverkan kan ge en 
skev bild av begreppet. Vidare ett bristande empiriskt stöd för vad som krävs vid en 
gränsöverskridande karriär samt ett normaliserande av karriären kan också bidra med en svårighet 
att förstå begreppet. Den ständiga relationen mellan individen och individens olika former av arbete
beskriver på ett bra sätt begreppet karriär. Den inkluderar individens och organisationens relation 
med övriga sociala instanser. Genom organisationens olika miljöer formas individen och dess 
karriär, genom ett nära engagemang för organisationens utveckling påverkar individen 
organisationen. Förändringen eller utvecklingen av organisationen genererar nya gränssättningar för
individens karriär. Begreppet karriär bidrar med att förstå utvecklingen av relationen mellan 
organisationens struktur och strategi men också hur individens behov och beteende utvecklar sig. 
Den stora frågan är om det finns möjligheter för individen att på egen hand göra de val i sin karriär 
som behövs. Hur stor påverkan har organisationer och framförallt kön, klass och etnicitet. 
Utbildning och samhällsstrukturen är också aspekter på hur ett val av karriär för den enskilda 
individen påverkar. Att normalisera den gränslösa karriären är att göra den allmänt förekommande. 
De flesta studier peka på att det är oundvikligt att inte teorin blir framträdande i samhället i 
framtiden och att den blir allmänt gällande och implementerad. Arbetslivet förändras och i takt med 
det kan det kan det gränsöverskridande karriärutvecklingen vara en möjlighet för individen att 
förändra och påverka sin karriärutveckling. Oavsett vad som representera en gränsöverskridande 
karriärutveckling så kvarstår faktum att individer byter jobb över gränserna, även om det sker på 
individens inrådan eller inte. Faktum är att i takt med att yrkesövergångar ständigt ökar och den 
gränsöverskridande karriärutvecklingen behöver inte rättfärdigas eller ifrågasättas (Inkson 2012).
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3. Metod

3:1 Val av metod
Den metod jag använt mig av i min studie är kvalitativ. I studien valdes forskningsintervjuer i form 
av semistrukturerade intervjuer. I förväg planerades vilka frågeställningar jag ville uppmärksamma. 
Frågeställningarna är sammanställda i form av en frågemall (Se bilaga1). Jag valde metoden 
eftersom den semistrukturerade intervjun är inte så strikt utan låter intervjupersonen svara som det 
faller sig naturligt. Jag ville i min undersökning främja möjligheterna för intervjupersonen utrymme
till att tala fritt och utvecklande. Eftersom det var viktigt att komma igång tidigt med min 
undersökning och inte behöva planera så mycket valde jag denna metod samt att det är en fördel att 
källan kommer från ett och samma håll, alltså intervjupersonen. Som forskaren behöver det finnas 
kontroll och forskaren ska kunna ägna sig åt intervjupersonen. Detta avgjorde också valet av att 
intervjua enskilt istället för i grupp (Denscombe 2009). 

3:2 Urval
Valet för att göra min undersökning utgjordes av en kommunal gymnasieskola där 
studieförberedande program, yrkesförberedande program samt introduktionsprogrammet förekom. 
Anledningen till valet av just den skolan var att jag ville undersöka en så representativ 
gymnasieskola som möjligt och ändå ha ett begränsat och hanterligt underlag. Gymnasieskolan 
ligger i en grannkommun. Valet av att inte göra undersökningen i den kommun jag bor berodde på 
att det kunde tillföra en personlig vinkling från min sida och på så sätt påverka resultatet. Urvalet av
professionerna gjorde utifrån mina frågeställningar. Det behövdes belysas hur rektorerna resonerar 
om sitt ansvar samt att jag ville veta hur studie- och yrkesvägledarna såg på möjligheterna att utföra
sitt uppdrag. Jag visste sedan tidigare att det fanns tre studie- och yrkesvägledare och tre rektorer 
vilket kunde skapa en jämn fördelning av de båda professionerna i undersökningen. Det behövdes 
en helhetsbild av gymnasieskolan för att kunna besvara mina forskningsfrågor och valet blev att ta 
med samtliga studie- och yrkesvägledare och rektorer. Eftersom jag ämnar utgå utifrån ett 
ledarskaps- och organisationsperspektiv är det en förutsättning att det finns ledare i form av rektor 
som medverkar i min undersökning. Det är också en förutsättning för att få svar på mina 
frågeställningar att det finns studie- och yrkesvägledare med i undersökningen (Kvale 2007). 

3:3 Genomförande och bearbetning
Hade tidigare på skolan pratat med rektorer och studie- och yrkesvägledare om min kommande 
uppsats. Eftersom de sedan tidigare kände till mig på skolan och vi redan hade en kontakt kändes 
det naturligt att fråga dem om de ville medverka i min undersökning. Tog kontakt med skolan när 
det blev aktuellt för att börja med min undersökning och frågade då om de fortfarande var 
intresserade av att medverka i min undersökning. Beskrev kortfattat av vad undersökningens syfte 
var. Efter att de tackat ja till att deltaga bestämde jag tid för intervju med de båda professionerna. 
Det var noga med att göra undersökningen i så nära anslutning till varandra eftersom jag ville få ett 
så tillförlitligt resultat som möjligt. Intervjuade med de båda professionerna skedde under två dagar 
efterföljande dagar vilket jag tror var bra med tanke på att jag kunde hålla fokus på 
frågeställningarna. Tror också att det var viktigt att göra intervjuerna vid en samlad tidpunkt så att 
utgångspunkten och nya händelser inte skulle göra resultatet skevt och därigenom minska  
tillförlitligheten. Intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter att utföra, en intervju 30 minuter och de
övriga 60 minuter. Jag valde att spela in intervjuerna för att jag skulle få möjlighet till att lyssna 
aktivt eftersom det är jag som forskare som ska tolka och analysera intervjuerna. Intervjuerna 
skedde på den aktuella gymnasieskolan. Jag berättade vad mitt syfte var med intervjun och vad jag 
ville belysa. Samtliga intervjuer skedde på gymnasieskolan. Jag bearbetade intervjuerna redan 
dagen efter för att hålla dem i färskt minne eftersom det kommer även an på hur jag som forskare 

14



tolkar och upplever intervjupersonerna spelar roll.
Vid bearbetningen av undersökningen lyssnade jag igenom inspelningarna ett flertal gånger och 
skrev samtidigt ner vad som sas. En del saker som kom upp hade ingen betydelse för mina 
frågeställningar och detta tog jag inte upp i resultatet. Resultatet har jag kopplat till relevant 
forskning och teoretiska utgångspunkter. 

3:4 Etik
Det är viktigt att jag som forskare ta hänsyn till etiken i min undersökning och värnar om 
intervjupersonernas anonymitet. Detta gäller både vid insamlingen av data samt i bearbetningen och
analysen. Även med tanke på publikationen ska det tas hänsyn till etiken. Jag som forskare ville 
visa respekt för intervjupersonerna och ta hänsyn till deras rättigheter och därför frågade jag om det 
gick bra att medverka och förklarade att undersökningen är konfidentiell.  Jag tar ansvar för att de 
inte blir lidande av att medverka i min undersökning och jag värnar om deras integritet (Denscombe
2009).
De grundläggande kraven i en forskning är samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Intervjupersonerna gav sitt samtycke att vara med i 
undersökningen och att var är medvetna om konsekvenserna. I mina intervjuer var 
intervjupersonerna medvetna om följderna i samspel under intervjun. När jag som forskaren 
bearbetade mina intervjuer tog jag hänsyn till konfidentialiteten och jag säkerställde materialet med 
den intervjuades uttalanden. Det ligger på mig som forskare att ansvara för att så långt som möjligt 
verifiera den kunskap som jag förmedlar i min undersökning. Jag har här tagit hänsyn till 
konfidentialiteten och jag har även tagit ställning till vad en eventuell publiceringen av 
undersökningen innebär för de intervjuade (Vetenskapsrådet 2002).
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4. Resultatredovisning

I följande kapitel kommer det att redovisas de resultat som jag kommit fram till i min undersökning.
Jag kommer att presentera resultatet utifrån de två forskningsfrågor vilka undersökningen utgått 
ifrån. Varje forskningsfråga fokuserar på vardera två perspektiv, rektorernas ledarskaps- och 
organisationsperspektiv samt ur studie- och yrkesvägledarnas perspektiv. Resultatet redovisas nedan
i form av de tre rektorernas svarsresultat integrerat och sammanflätat med varandra. Resultatet av 
de tre studie- och yrkesvägledarnas svar presenteras på liknande sätt.

4:1 Implementeringen av studie- och yrkesvägledningen utifrån rektorernas ledarskaps- 
      och organisationsperspektiv

4:1:1 Organisationen av Studie- och yrkesvägledningen
Rektor nummer 1 börjar med att beskriva vilka svårigheter rektorn ser med hela skolans ansvar för 
studie- och yrkesvägledningen genom att visa ett organisationsschema. Rektorn menar att det 
kommer att ta några år innan organisationen har satt sig. Hen strävar efter en tydligare kontakt 
mellan styrgrupp och rektor. Istället för arbetslagsledare som det finns i nuläget blir det i den nya 
organisationen programansvariga istället. De förväntas ta ett ansvar för programmets utveckling och
driva sitt program och ämne samt att främja integration och framför allt delaktigheten för 
programmets utveckling. Vidare berättar rektorn att rektorer och programansvariga är de aktörer 
som ingår i en styrgruppen (se bilaga 2). Anledningen till det menar rektor är att att det finns ett 
tydligt ledarskap i lärarrollen. Studie- och yrkesvägledaren bjuds in när det finns behov men rektorn
anser att studie- och yrkesvägledare borde bjudas in oftare. De skulle då kunna nå ut bättre till 
lärarna och organisationen men också få in ovärderlig information. Rektor  nummer 2 menar att det 
skulle vara en poäng att bjuda in studie- och yrkesvägledaren till programansvariga. Studie- och 
yrkesvägledning  skulle in mer eftersom de inte kommer in i organisationen riktigt som det ser ut i 
nuläget. Rektorn önskar att de ska delta på ett arbetslagsmöte  minst en gång per termin och 
ansvaret för detta skulle ligga på de programansvariga och vara särskilt viktigt i början av en 
termin. De stödfunktioner som finns till programmet är de övriga så som planerare och studie och 
yrkesvägledare. 
På frågan att ha studie- och yrkesvägledare i styrgruppen svarade rektor nummer 3 att det skulle 
vara märkligt eftersom det är ledarskapsfrågor som de jobbar med där. Rektorn upplever att studie- 
och yrkesvägledningen inte kommer riktigt in i organisationen och rektorn önskar att professionen 
ska delta i arbetslagsmöten. Vidare menar rektor nummer 3 att det kommer an på vilka personerna 
som ingår i organisationen om det bjuds in eller inte. 

4:1:2 Studie- och yrkesvägledarens möjligheter att utföra sitt uppdrag
Rektor nummer 1 berättar i intervjun att det är rektorn som ansvarar för strategin att organisera 
studie- och yrkesvägledningen men det kan vara svårt eftersom det i organisationen finns en chef 
mellan rektor och studie- och yrkesvägledare (se bilaga 2). Mellanchefens roll är väldigt viktig. Det 
kan dock skapas missförstånd eftersom de inte alltid få samma information. Rektor 2 menar att 
svårigheterna och möjligheterna att organisatoriskt främja studie- och yrkesvägledaren att utföra sitt
uppdrag är för rektorn en ny situation. Vidare berättar rektorn att hen är ny i organisationen och har 
haft en stor hjälp av studie- och yrkesvägledaren. Studie- och yrkesvägledaren har fått ta både 
specialpedagogens roll och även påvisat rektors uppgifter, en omvänd roll på något vis berättar 
rektorn. Studie- och yrkesvägledaren fick ta rollen som inte egentligen ingick i arbetet. Rektor 
nummer 2 känner sig nu mer varm i kläderna och ser fram emot att kunna ta tag i saker. Rektor 
nummer 3 menar att hen inte har kunnat påverka organisationen av studie- och yrkesvägledningen. 
Organisationen var redan satt när hen började sin anställning berättar rektorn. Chefskapet över 
studie- och yrkesvägledningen ser rektorn ingen anledning för hen att inneha då det inte finns något 
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behov att det eftersom de samverkar ändå oavsett chefskap. Det kan vara en fördel att vara fri från 
båda hållen och det är inget som rektorn funderat på förrän nu. Organisationen som är satt nu är till 
för att underlätta för rektorerna och tanken var att det skulle spara tid. Tyvärr har det inte gjort det 
utan det har blivit längre beslutsvägar. Vidare menar rektor numer 3 att den administrativa enheten 
som studie- och yrkesvägledarna tillhör funkar och att studie- och yrkesvägledarna vet vad de ska 
göra. 

4:1:3 Kunskaper om studie- och yrkesvägledarens kompetens och uppdrag
Professionen ser olika ut beroende på vem som är anställd som studie- och yrkesvägledare och det 
tror rektor nummer 1 är mycket tongivande för resultatet av arbetet. Studie- och yrkesvägledaren 
styr sitt eget arbete. Det ligger en fara i det tror rektorn. Vidare menar rektor nummer 1 att det finns 
en okunskap hos  rektorerna vad de ska göra. Rektor nummer 3 menar att det är svårt att komma 
underfund med vad studie- och yrkesvägledningen egentligen handlar om. Rektor menar vidare att 
det rör sig om en annan yrkeskategori som har levt sitt eget liv. Vidare berättar rektorn att hen inte 
har läst de nya allmänna råden men säger tydligt att det ska hen göra. Rektorn känner sig trygg med 
studie- och yrkesvägledaren och det är rektor som har uppdraget att organisera verksamheten så att 
uppdraget fungerar. 
På introduktionsprogrammet handlar det mycket om motivation och det gäller i första hand om att 
stärka eleverna menar rektor nummer 2. Hen upplever det svårt att se vad studie- och 
yrkesvägledning innebär när det är så väldigt olika syn utifrån vilken individ som har uppdraget, 
studie- och yrkesvägledning. Rektor ser vidare en stor skillnad i tolkningen av vad yrket innebär 
och ser att det beror mycket på hur individen är som person hur arbetet med vägledningen ter sig. 
Rektor nummer 3 berättar att hen har alldeles för dålig kunskap om studie- och yrkesvägledningen 
och har inte haft tid att sätta sig in i det. Rektor menar att det fungerar bra men inte känner till några
detaljer. Det blir ibland uppgifter som egentligen inte är uppgifter för studie- och yrkesvägledaren 
och det är problem som ramlar in och hamnar då på studie- och yrkesvägledaren. 
Rektor nummer 1 menar att det skulle kunna fungera att involvera studie- och yrkesvägledaren i 
arbetslaget men ser också tiden som ett hinder. Vidare menar rektor att det är studie- och 
yrkesvägledningen har mycket detaljkunskap som är viktig och det behövs ett tidigt samarbete när 
det ska bli förändringar på ett gymnasieprogram. Det blev för ett tag sen mycket mer jobb för 
studie- och yrkesvägledaren i ett fall som skulle kunnat organiserats bättre berättar rektorn. 
Rektorn nummer 3 menar att det inte är många som vet att studie- och yrkesvägledning är hela 
skolans ansvar och att de flesta har nog ingen insikt i vad studie- och yrkesvägledning innebär. 
Föreställningen av den tidigare syo-konsulenten ligger kvar i personerna som ingår i skolans 
verksamhet. Rektorn berättar vidare att hen inte är bekant med sitt uppdrag, att vara den som också 
informerande aktören i studie- och yrkesvägledningen i organisationen. Dock tror rektor att det 
finns ett ”direkt ointresse” från lärarnas sida. För att motivera dem skulle det kunna vara bra att 
påtala elevers ökade resultat och ökningen av elever som kan få ut en gymnasieexamen. Hen 
berättar vidare att det skulle kunna ordnas gruppträffar i klassen som studie- och yrkesvägledaren 
håller i. En annan del i att ta vara på kompetensen hos studie- och yrkesvägledaren skulle kunna 
vara att de medverkar oftare på elevhälsomöten. När rektorn under intervjun får vetskapen om att 
det ingår samtalsmetodik och att forskningsdiciplinerna sociologi, psykologi och pedagogik ingår i 
studie- och yrkesvägledarutbildningen menar rektorn att det skulle vara bra att använda sig av 
studie- och yrkesvägledaren mer än det tidigare gjorts när det gäller motiverande samtal. Rektor 
nummer 3 har som hen uttrycker det ”levt i okunskap” om detta. 
Vidare berättar rektor nummer 3 att det finns ett problemet i att få lärarna att släppa eleverna. Det 
kan vara svårt att motivera lärarna att dela med sig av elevernas tid eftersom  schemabrytande 
aktiviteter undviks då undervisningstiden är dyrbar. Som exempel nämner rektorn att det inte har 
varit så många deltagare på de yrkesinformationsträffarna som studie- och yrkesvägledarna ordnat. 
Det anser rektorn som beklagligt eftersom yrkesinformationerna varit mycket bra.
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4:2 Implementeringen av studie- och yrkesvägledningen utifrån studie- och yrkesvägledarnas 
      perspektiv

4:2:1 Organisationen av studie- och yrkesvägledningen
Studie- och yrkesvägledare nummer 1 anser att studie- och yrkesvägledningen är i en form av 
beroendeställning och möjligheterna för hen att utföra sitt uppdrag kommer an på hur den är 
organiserad. De svårigheter som hen uppfattar i att organisera studie- och yrkesvägledning är att få 
med alla i hela skolan på samma mål och uppfattning om vad studie- och yrkesvägledning innebär. 
Hen anser att om alla ska få samma uppfattning och mål måste alla få kunskap om vad som gäller. 
Hen uppfattar det så att lärare redan gör mycket som kan klassas som studie- och yrkesvägledning 
men det är osynligt. Det skulle behövas ett klargörande som gör alla medvetna om att det är allas 
ansvar men det finns i nuläget ingen tydlig plan över det. Hen upplever vidare att studie- och 
yrkesvägledaren själv får ta ansvar för att uppdraget utförs och det upplevs som om studie- och 
yrkesvägledningen ligger på vägledarens ansvar att organisera. Det finns inget helhetsgrepp alls 
utan hen upplever att ledning hänvisar till professionen i brist av kunskaper och insikt i uppdraget. 
Hen upplever att det är svårt att definiera uppdraget och de uppgifter som vägledaren gör och vill 
gärna veta vad ledningen vill ha utfört för aktivitet. Det är i nuläget en organisationsförändring på 
gång. Den nya chefen håller som bäst på att organisera och det verkar finnas en vilja att utveckla 
verksamheten. Studie- och yrkesvägledare nummer 1 berättar vidare att hen uppfattar det som så att 
det inte finns några fasta mål och att alla måste se på verksamheten på samma sätt vilket står tydligt 
i de allmänna råden. Rektor är inte närmsta chef utan det är chefen för den administrativa enheten 
vilket studie- och yrkesvägledarna ingår i (se bilaga 2) som är deras chef. Hen menar vidare att de 
inte ville ha en rektor som närmsta chef eftersom hen upplever en likvärdighet med rektorn. Det är 
lätt att det då uppstår intressekonflikter i samband med till exempel lönesamtal, eftersom det då blir 
chefen som lönesätter samma person som det kan uppstå konflikter med. Det var tidigare på tal om 
att ha biträdande förvaltningschef som chef men de tyckte enligt hen att det skulle bli för långt ifrån 
organisationen. Anledningen till att det till slut blev en tillhörighet med administrativa enheten var 
att hen upplevde vid det tillfället att de inte var någon pedagogisk personal och skulle då heller inte 
ingå i den arbetsgruppen. Hen upplevde det så att de inte heller var någon resurspersonal så som 
specialpedagoger och kuratorer som tillhörde resursenheten. Det är där mer hade fokus på de elever 
som behövde stöd, studie- och yrkesvägledarna tillhörde mer det administrativa menar studie- och 
yrkesvägledaren. Detta bidrog menar hen vidare att de är längre bort ifrån rektorerna än de varit 
tidigare. Hen upplevde att det var svårt att välja enhet då hen inte tyckte sig tillhöra någonstans. 
Hen upplever att det är bra att tillhöra administrativa enheten men önskar sig större samverkan med 
rektorerna. Hen berättar vidare att de behöver en naturlig mötesplats med rektorerna. Det kunde då 
också vara läge för studie- och yrkesvägledarna att kunna bidra till att utveckla programmen på 
gymnasiet. Hen uttrycker sig ”Frågan är vad organisationen vill använda oss till”?

4:2:2 Möjligheter för studie- och yrkesvägledaren att utföra sitt uppdrag
Studie- och yrkesvägledarens möjligheter att informera, undervisa och samtala det vill säga utföra 
sitt uppdrag beror det på vilken plats hen själv tar menar studie- och yrkesvägledare nummer 1. Det 
finns ingen schemalagd tid så därför löser hen det själv med kontakter med lärarna. Samarbetet 
mellan studie- och yrkesvägledarna och lärarna beror på vilken lärare det rör sig om samt hur 
planeringen av prov ligger. Hen berättar att det är hen själv som tar ansvaret över uppgifterna som 
ska göras eftersom ingen annan har inblick i hennes planering. Hen berättar vidare att hen upplever 
professionen som självständig och att det kommer an på studie- och yrkesvägledarens personlighet 
och stil på hur uppdraget färgas. 
Det svåraste med att organisera skolan så att studie- och yrkesvägledarna kan utföra sitt uppdrag är 
enligt studie- och yrkesvägledare nummer 2 att de andra på gymnasieskolan inte vet studie- och 
yrkesvägledarnas arbetsområden. Hen menar vidare att de bara känner till deras egna 
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arbetsuppgifter och uppdrag och har för lite kunskaper om vad olika aktörer i skolan ska utföra för 
uppdrag. Hen anser att det blir mycket onödigt arbete eftersom hen inte vet vilka personer som har 
de olika uppdragen. Hen upplever att det kan vara svårt att veta vem som hen ska vända sig till. Det 
hade varit bra menar hen om det gick att samla alla uppgifter t.ex. frågor om det individuella valet. 
Hen menar att det är svårt att se vem som äger frågan. Det kan vara så att hen jobbar med en fråga 
som hade gått att lösa på mycket kortare tid om det funnits kunskaper om vem som egentligen har 
ansvaret. Speciellt oklart upplever hen att de som har icke undervisande rolls uppgifter är diffusa. 
För att kunna samverka i skolan behövs mer kunskap om vilka olika professioner vi har och om vad
vårt uppdrag är menar studie- och yrkesvägledare nummer 2.
Hen berättar vidare att hen inte ingår per automatik i elevhälsans möten utan blir kallad till möten 
om det behövs en studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledaren menar att tack vare att 
studie- och yrkesvägledaren har ett brett perspektiv i sin profession så skulle det vara en tillgång att 
få medverka oftare. Det finns även en risk att kunskaper om vad en studie- yrkesvägledare kan bidra
med inte kommer fram. 
En annan studie- och yrkesvägledare, nummer 3 berättar att rektorsorganisationen är relativt ny och 
har inte hunnit sätta sig ännu. I den nya organisationen har det inneburit en mängd olika uppgifter 
som egentligen inte ingår i det uppdrag som studie- yrkesvägledaren har. Hen menar att det har 
blivit för många möten. Det har blivit ett arbetsmiljöärende för att få till en ändring och att skapa en 
arbetsbeskrivning ska tydliggöras. Anledningen till detta var en bristfällig kommunikation mellan 
de program hen jobbar med och den enhet som hen tillhör. Studie- och yrkesvägledaren upplever en
tveksamhet över att tillhöra administrativa enheten och vill hellre tillhöra programmens 
organisation och ha rektorn för de programmen som chef. Detta eftersom det känns som om det 
saknas samverkan men också för att de ska få vetskap om vad studie- och yrkesvägledaren gör för 
uppgifter i sitt uppdrag. 
Hen upplever också ett för högt tempo i organisationen av studie- och yrkesvägledningens 
arbetsuppgifter. Det kommer en ny organisation till hösten berättar studie- och yrkesvägledare 
nummer 3 där programansvariga ska ta vid där lagledarna tidigare varit. En lärare kommer att 
ansvara för sitt program.

4:2:3 Förutsättningarna för eleverna att göra väl underbyggda val
För att göra väl underbyggda val behöver eleven se vad som påverkar dem. Att lära känna sig själv 
menar studie- och yrkesvägledare nummer 3 inte alltid är det viktigaste utan mer vad som 
egentligen påverkar dem och vad som skapar deras bild av sig själva. Det är allas uppdrag att se 
eleven och dess utveckling anser studie- och yrkesvägledaren. Det är inte bara med hjälp av samtal 
med studie- och yrkesvägledaren som bidrar till ökad självkännedom utan också att bli sedd i sin 
utveckling som bidrar till elevens självkännedom. Reflektion över elevens utveckling och vad 
eleven har åstadkommit är ett nyckelord anser studie och yrkesvägledaren. Det är också viktigt 
menar hen att vidga elevernas perspektiv så att de få kunskaper om andra yrken än deras föräldrar 
har. Där menar hen att de yrkesträffar som anordnas av studie- och yrkesvägledaren är viktiga. 
Studie- och yrkesvägledare nummer 1 upplever att en del känner sig otrygga över att gå ut i 
vuxenlivet. Frågan är menar hen om skolan har stärkt dem tillräckligt för att de ska våga gå ut i 
vuxenvärlden eftersom alla inte har föräldrar som kan ställa upp. Vidare menar hen att en tro på att 
de kan ha kontroll över sitt eget liv är stärkande och att det skulle vara förankrat i hela 
lärarkollektivet, hen menar ”att stötta ungdomarnas väg till självständighet” är viktigt.
Största svårigheten är en bristfällig samverkan mellan de olika professionerna. Utifrån ett 
elevperspektiv är en samverkan viktig för att kunna möta och se elevers olika behov ur ett 
helhetsperspektiv menar studie- och yrkesvägledare nummer 2. De olika kurser samt prövningar är 
några exempel som inte tas på så stort allvar. Vi som studie- och yrkesvägledare ser bristen men det 
är inte alltid de andra professionerna ser på vilket sätt det drabbar eleven. Problemet ramlar då ner i 
knäet på studie- och yrkesvägledaren och det kan då vara för sent att lösa problemet. Vidare ser hen 
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en brist på att eleven inte alltid sätts i centrum och att lärarna ibland har svårt att se individens 
enskilda personliga behov. Vidare upplever hen en hård attityd mot de svaga eleverna och en brist i 
förståelsen för individens svårigheter. 
Vidare menar studie- och yrkesvägledare nummer 2 att det skulle behöva en samverkan mellan 
studie- och yrkesvägledaren och läraren. Det saknas en vetskap om att det inte är separata uppgifter 
utan att det ibland behövs en samverkan. Hen upplever att de tre forskningsdisciplinerna sociologi, 
psykologi och pedagogik gör studie- och yrkesvägledare till specialister med en bred kompetens.
Det kan ibland behöva vidgade perspektiv i känsligt läge och det är då vår specialistroll kommer 
fram menar studie- och yrkesvägledaren. Det kan uppstå komplicerade situationer och då särskilt 
när det är fler aspekter att ta hänsyn till. Det kan handla om elever med särskilda behov och 
nyanlända elever. 

4:3 Studie- och yrkesvägledarnas uppdrag utifrån rektorernas ledarskaps- och 
      organisationsperspektiv

4:3:1 Organisationen av studie- och yrkesvägledningen
Det finns problem eftersom det saknas mål från förvaltningsnivå menar rektor nummer 1. Målen 
skulle kunna etablera studie- och yrkesvägledningen på ett bättre sätt. Det skulle enligt rektorn vara 
ett tydligare mål för studie- och yrkesvägledarna och ett mål som skulle vara mätbart. Det skulle 
också underlätta att implementera studie- och yrkesvägledningen att i början av året tillsammans 
med rektor planera gemensamt utifrån årsplaneringen. På frågan om möjligheterna att se studie- och
yrkesvägledare i en ledningsorganisation menar rektor är spännande. Kanalerna mellan de olika 
aktörerna på skolan skulle kunna göras bättre. För att främja studie- och yrkesvägledarens 
möjligheter att utföra sitt uppdrag skulle det bjudas in oftare och få bättre samverkan och resultat. 
Studie och yrkesvägledarna skulle då kunna nå ut bättre och generera en absolut förbättring. Hur 
studie- och yrkesvägledarna ska jobba ligger på mellanchefens ansvar att hantera samt att det är 
mellanchefen som ska ge en arbetsbeskrivning på hur studie- och yrkesvägledarna ska jobba menar 
rektorn. 
Rektor nummer 2 berättar att det kommer att finnas två programansvariga till hösten på 
introduktionsprogrammet som i sin tur också ska ingå i en styrgrupp tillsammans med rektor. Till 
skillnad från de övriga programmen sitter studie- och yrkesvägledaren med på alla 
arbetslagsträffarna. Detta för att studie- och yrkesvägledaren är väldigt viktig eftersom det sker 
ständig förändring och process med elever som kommer och går. Rektor berättar vidare att de ska 
börja med att utföra personlighetstester på nyanställda eftersom personligheten är så avgörande. 
Vidare berättar rektor att de ska börja med 7-20, ett program som handlar om coachning. Eftersom 
hen ser ett behov av ett motiverande och stärkande förhållningssätt tror rektorn på att alla ska får ta 
del av kunskaper om coachning. Rektorn menar vidare att hen är glad över att ta in 
gruppvägledningen på schemat eftersom hen ser ett behov av att stärka eleverna. Rektorn har 
försökt renodla studie- och yrkesvägledarens uppgifter för  att hen ska få tid till gruppvägledningen 
och menar också att det krävs ett mod att gå in i en gruppvägledning. 

4:3:2 Studie- och yrkesvägledarens kompetens och uppdrag
Förtroendekapitalet för studie- och yrkesvägledarna är viktigt eftersom  det kan vara elevers första 
kontakt med skolan som sker via dem menar rektor nummer 1. Bemötandet kan då till och med 
innebära ett avgörande av valet av skola. Hen menar vidare att en studie- och yrkesvägledare bör ha 
en situationsanpassad vägledning och ett högt EQ för att kunna möta alla elever. Det är också enligt 
rektorn viktigt med en samverkan mellan studie- och yrkesvägledarna på gymnasieskolan. De kan 
då hjälpa varandra och att det kan vara lättare för eleverna att välja vilken studie- och 
yrkesvägledare som de vill prata med eftersom det kan handla om personkemi. Det är vidare viktigt 
menar rektorn att vara prestigelös i sitt sätt som studie- och yrkesvägledare. Rektor menar vidare att
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det spelar en större roll vem skolan har som studie- och yrkesvägledare än vilken organisation som 
gäller. Vidare berättar rektor att projektet ”SYV  i förändring” varit en kompetensutveckling för 
hen. Hen uttrycker det så att det var synd att inte fler var där och tog del av informationen. Hen 
beskriver det som helt nya tankar som kom fram och vidgade rektorns vetskap om vad studie- och 
yrkesvägledning innebär. 
Rektorer nummer 1 menar vidare att det är viktigt att eleverna kan göra väl underbyggda val. Hen 
menar att de yrkesinformatörer som kommer till skolan är viktiga. Skolan jobbar för att vidga 
perspektiven och det hade enligt rektor varit spännande att utveckla yrkesinformationerna. Rektor 
nummer 2 menar att studie- och yrkesvägledningen i skolan ska ske naturligt integrerat på 
lektionerna och det ska ske på ett sätt som är naturligt. Känslan av att eleven ser studie- och 
yrkesvägledning i skolan som en  naturlig del och att det ska ske per automatik. Rektor tycker att 
alla borde få möjligheter att delta i yrkesinformatörerna och att det borde vara ett större 
engagemang från alla professioner att främja elevernas motivation att närvara. De som har gjort 
felval kunde ha nytta av yrkesträffarna menar rektor. Rektor nummer 3 tycker att för att eleverna 
ska få tillgång till och erbjudas studie- och yrkesvägledning borde det vara en mer aktiv handling 
från studie- och yrkesvägledarna. Det kan klart bero på organisationen  av verksamheten om de inte 
har tillgång, det är viktigt att alla elever har tillgång om de behöver. 
Rektor nummer 2 berättar hur förvånad hen blev över en kandidats från studie- och 
yrkesvägledarprogrammet sätt att jobba på sin praktik. Rektorn hade inte tidigare sett det sättet att 
jobba på och det var för rektorn en ny tanke att arbeta med gruppvägledning och motiverande 
samtal. Rektorn berättar vidare att de nu ska schemalägga gruppvägledning och lägga in det 
kontinuerligt på ett av programmen. 
Rektor nummer 3 menar att de låter studie- och yrkesvägledaren jobba lite som de vill eftersom de 
har en egen funktion. De har en egen profession som inte rektorn har. Organisatoriskt ser det ut på 
så sätt att det finns en mellanchef som leder studie- och yrkesvägledarna och är underordnad rektorn
(se bilaga 2).

4:3:3 Studie- och yrkesvägledarens möjligheter att utföra sitt uppdrag
Rektor nummer 1 menar att det kan finnas en osäkerhet om vad det studie- och yrkesvägledning 
egentligen innebär och det är viktigt att synliggöra studie- och yrkesvägledaren. Rektor menar 
vidare att det är av betydelse att rektor och studie- och yrkesvägledaren möts i dialogen. 
Rektorn nummer 3 menar att efter att jag som intervjuare beskrivit studie- och yrkesvägledarens 
uppdrag att det finns en outnyttjad potential i studie- och yrkesvägledarna och att deras bredd av 
olika kompetensområde borde tas till vara. Rektorn berättar att hen inte läst de allmänna råden på 
grund av tidsbrist och menar att rektorn själv har fått upplysning av uppdraget allt eftersom vår 
intervju framskridit. Vidare beskriver rektor nummer 3 studie- och yrkesvägledningen som en 
”satellitbild” som har ett brett och komplex syn på verksamheten. Hen har tidigare haft en bild av 
ett rent administrativt uppdrag men ser nu möjligheter att kunna utveckla uppdraget. När jag ställer 
frågan hur det skulle kunna se ut svarar rektorn att ett deltagande i arbetslagen skulle kunna vara ett 
första steg. Rektorn tror att det inte skulle krävas så stora organisationsförändringar att göra studie- 
och yrkesvägledningen mer synlig utan det skulle kunna göras relativt enkelt. Studie- och 
yrkesvägledaren är ett väldigt bra stöd för svaga elever menar rektorn samt att de kan styra upp 
lärarna och hjälpa dem att samla ihop saker kring eleverna och då även socialt. De har en bra och 
övergripande roll. 
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4:4 Studie- och yrkesvägledarnas uppdrag utifrån studie- och yrkesvägledarnas perspektiv

4:4:1 Organisation och mål för studie- och yrkesvägledningen
Studie- och yrkesvägledare nummer 1 menar att studie- och yrkesvägledningen borde utvecklas på 
förvaltningsnivå och egentligen på nämndnivå. Hen anser att det där ifrån skulle sättas mål för 
studie- och yrkesvägledningen. Det skulle då skapas en helhet och likvärdighet i kommunen och 
vara tydligt vad eleverna får med sig under sin studietid i form av studie- och yrkesvägledning.
Målet med att eleverna går på gymnasiet menar studie- och yrkesvägledaren är att de ska få sig en 
bra utbildning och yrke. Att som studie- och yrkesvägledare sitta med i styrgruppen skulle vara bra 
menar studie- och yrkesvägledare nummer 2. Det skulle innebära att studie- och yrkesvägledaren 
fick möjlighet att visa sin breda kompetens samt att vi skulle lära känna varandra bättre. Hen menar 
vidare att hen skulle vilja samarbeta och göra saker ihop med de andra professionerna som ingår i 
styrgruppen. Hen tror vidare att det kommer an på vilka personer är i styrgruppen beroende på hur 
samarbetet ser ut idag. 

4:4:2 Förutsättningar för eleverna att göra väl underbyggda val
För att de ska kunna göra väl underbyggda val behövs det en samverkan mellan lärarna och att de 
sätter in studie- och yrkesvägledningen i ämnet på lektionen och då särskilt på yrkesprogrammen 
menar studie- och yrkesvägledare nummer 3. De yrkesinformatörer som bjuds in till skolan upplevs 
som bra men det är en avsaknad av engagemang från lärare som saknas. Att medverka när 
yrkesinformatörerna kommer är frivilligt, för både elever och lärare. Hen menar att om det ska ske 
en samverkan om detta på skolan ligger det på ett organisationsansvar från ledningshåll. Som det 
ser ut nu ligger det på lärarnas eget initiativ.
Studie- och yrkesvägledare nummer 3 menar vidare att i framtiden är elevernas största vinst att få 
möjlighet att lära känna sig själva för att göra väl underbyggda val. Hen önskar sig elever med 
rakare rygg och att framgångsnyckeln är att bygga på eleverna. Hen vill att studie- och 
yrkesvägledningen kan komma in mer på lektionerna och genomsyra ämnen i skolan. Hen är 
medveten om att det är svårt att hjälpa alla men det går att hjälpa många med hjälp av 
empowerment. En stärkande empowerment genererar styrka både för de elever som är ute på 
praktik och de som är på skolan och läser. Hen berättar vidare om den nytändning som tog fart och 
det uppvaknade som infann sig när de på gymnasieskolan tog emot en kandidat från Studie- och 
yrkesvägledarprogrammet. Hen fick upp ögonen för viljan att ”bara” vara studie- och 
yrkesvägledare och inte ha uppgifter som tillhör rektor och specialpedagog. Hen hade tidigare 
utgjort en form av uppsamlande funktion av de uppgifter som tappades i den nya organisationen. 
Hen har i nuläget börjat inta sin renodlade roll som studie- och yrkesvägledare. 
Studie- och yrkesvägledare nummer 2 menar att tack vare deras bredd i sin utbildning bidrar det till 
att de lättare ser individen och dess intresse och behov i ett vidare perspektiv. Hen menar vidare att 
det är viktigt att stärka eleven och ha ett stärkande förhållningssätt till eleven. Viktigt är också att 
inte ha den uppfostrande rollen utan lärarna ska fungera på ett sätt som stärker dem och kan växa i 
sina kunskaper och insikter samt få vetskap om vilket utbudet är och möjligheter som finns i 
framtiden. Alla elever har inte förmågan att bli valkompetenta på egen hand och de ska vi inte 
utesluta menar studie- och yrkesvägledare nummer 2 vidare. Eleverna har rätt till samma 
förhållningssätt vilket saknas och lärarna blir irriterade istället, de ska inte ha rollen som föräldrar 
utan de är lärare. Lärarna skulle nog må bättre om de släppte rollen som förälder och istället blev 
pedagoger istället. Hen menar vidare att det är viktigt att lärarna har tålamod och ge dem den 
undervisning de behöver. Hen är övertygad om att det går att genomföra genom en god 
kommunikation. Vidare menar hen att det också är viktigt att stärka, motivera och stötta de elever 
som behöver det. Det kanske inte hjälper alla men kanske nån. Hen menar att det behövs en 
prestigelös samverkan med individen i fokus samt en tydlighet om vad vad de andra gör och vart 
hen ska vända sig med olika frågor. Hen tycker att ordet ”defragmentering” är en jättebra liknelse 
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som beskriver organisationens behov av att reda ut vem som ska göra och vad som ska göras.

4:4:3 Studie- och yrkesvägledarens uppdrag
Studie- och yrkesvägledare nummer 3 berättar att hen vill tillbaka till vägledning och eleverna. 
Rektorn vill detsamma och det är hen väldigt glad över. Det planeras en schemaläggning av 
gruppvägledning som en stående aktivitet på det programmet hen ansvarar för. Hen menar vidare att
det ligger på rektorns eller chefens ansvar och inte på studie- och yrkesvägledaren att implementera 
gruppvägledning. Om det börjar implementeras på ett program så hoppas studie- och 
yrkesvägledaren på en ”spill over” effekt till de övriga programmen.  
Det är viktigt menar hen vidare att eleverna får bättre självkännedom för att göra väl underbyggda 
val och bli kompetenta att göra sina val. Hen berättar att det kommer att satsas på ett 
coachningsprogram 7-20 som alla ska gå. Detta för att få ett samspel i sättet att jobba. Rektorn är 
redo att satsa pengar för detta och det upplever studie- och yrkesvägledaren som positivt. Hen anser 
att den nuvarande organisationen är en bromskloss och hindrar smidighet. Rektorn har verkligen 
öppnat upp för möjligheter menar hen dock är det organisationens utformning som är trög. 
Historiskt har det varit några faktorer som har bidragit till trögheten, t.ex. har införandet av GY-11 
bidragit till att organisationen tappade fart. Byte av rektor var en annan faktor samt att det saknades 
specialpedagog som tyvärr bidrog till att eleverna blev lidande för detta menar studie- och 
yrkesvägledare nummer 3. 
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5 Analys

5:1 Ledarskap och organisation

5:1:1 Offentliga organisationer
Det framkommer i min undersökning att det finns en svårighet att sätta tydliga mål. Både i  intervju 
med rektorer och studie- och yrkesvägledare framkommer det att det saknas övergripande mål från 
förvaltningen. De menar att en övergripande målsättningen i stora drag skulle gynna verksamheten. 
Gymnasieskolan kunde utefter de målen sedan förfina och skräddarsy egna mål för att anpassas till 
skolan. De skulle då kunna forma sina egna mål utefter förvaltningens mål samtidigt som det skulle 
skapas en helhet och likvärdighet i kommunen som helhet. Christensen et.al. (2005) menar att 
upprätta mål för sin offentliga organisation kan vara svårt. Den offentliga sektorn är en organisation 
som är komplex i sin utformning eftersom den utgörs av olika intressenter och aktörer. För att 
kunna skapa gemensamma mål behöver inte bara medborgarna, anställda och politiker ha 
gemensamma mål utan det måste tas hänsyn till lagar och regler och den ekonomiska aspekten. Det 
finns risk att målen blir vaga och otydliga menar Christensen et.al.(2005). 
De motsättningar som framgår i min undersökning tenderar att skapas tack vare just oklara mål. 
Genom ett förtydligande av målen skulle det bli lättare att mäta hur studie- och yrkesvägledningen 
fungerar. Det är i nuläget svårt menar rektorn. Samtidigt kan det enligt Christensen et.al. (2005) 
vara en fördel att ha oklara mål eftersom det kan generera en flexibilitet som utgör en möjlighet för 
ledningen att besluta angående målen på ett friare sätt. Oklara mål kan också ha en tendens till att 
överbygga och undvika konflikter mellan olika aktörers organisation och de får då en 
konfliktdämpande effekt. 

5:1:2 Implementering
Det saknas en vetskap om att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och det 
framkommer tydligt vid intervjuerna. Det är en röd tråd som utkristalliserar sig på ett genomgående 
sätt och det är lika tydligt för studie- och yrkesvägledarna som det är för rektorerna. Ett bristande 
intresse från lärarnas sida tas upp från båda hållen. En av studie- och yrkesvägledarna menar att det 
måste implementeras en bättre vetskap om de olika uppgifterna som alla i organisationen har och 
detta bekräftas också av rektor. Det finns en brist att i detalj utföra de handlingar som är nödvändiga
för att studie- och yrkesvägledning ska bli hela skolans ansvar. 
För att studie- och yrkesvägledaren ska kunna utföra sitt uppdrag behöver de komma in i 
organisationen. Som det ser ut nu är det upp till lärarna om studie- och yrkesvägledaren bjuds in 
eller inte. Rektor menar att det borde ske oftare och rutinmässigt. Svårigheterna verkar ligga i ett 
ointresse och inte i att det är svårt att implementera. En av rektorerna uttryckte att det nog inte 
skulle behöva så stora förändringar för att få in mer studie- och yrkesvägledning i organisationen 
dock ser rektor ett ointresse för detta från lärarna. Det finns nu i organisationen en chef mellan 
studie- och yrkesvägledaren och det kan kännas som ett avstånd ibland och skapa konflikter på 
grund av missförstånd menar en av rektorerna. Med tanke på lärarnas svaga intresse enligt rektor 
och studie- och yrkesvägledare behövs det antagligen ett längre arbete med detta än vad rektor är 
medveten om.
Det är betydande menar Roos (2008) för implementeringen att det finns ett tydligt ledarskap med en
respekterad ledare men det behövs också motiverade medarbetare eftersom detta kan påverka 
kulturen positivt för att eliminera problem och konflikter. De svårigheter som kan uppstå vid en 
implementering är den politiska styrningen och ledarskapets förmåga. Andra hot som kan 
förekomma är attityder och bristande förtroende hos medarbetarna. Det krävs en organisering, 
budgetering, motiverade medarbetare, en påverkan av kulturen och att leda organisationen om 
strategin ska kunna fungera. Det gäller att implementeringen genomsyrar på alla nivåer för att den 
ska lyckas och i alla faser av processen och det är då lättare att genomföra då det är korta 
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beslutsvägar och närmare till insynen i organisationen. Det som kan vara viktigt att tänka på vid en 
implementering menar Roos (2008) är att strategi, kapaciteten i verksamheten, kompetensen och 
kulturen i företaget stämmer överens. 

5:1:3 Trögheter i organisationen
Det kommer fram i min undersökning att det finns brister i intresset för studie- och 
yrkesvägledning. En av rektorerna tror att det finns ett ointresse från lärarnas sida för studie- och 
yrkesvägledning och detta behöver inte betyda att det finns en ovilja. Det verkar i min undersökning
som att orsaken till oviljan i organisationen bottnar i en rädsla för att tappa kontrollen och bli 
överkörda och schemabrytande aktiviteter förekommer mycket sparsamt eftersom det verkar finnas 
ett motstånd från lärarnas sida. 
Det framgår i min undersökning från rektorernas sida att det finns ett stort förtroende för att studie- 
och yrkesvägledarna är kompetenta. De klarar själva av att ta ansvar för studie- och 
yrkesvägledningen och att de utför sina uppdrag. Det framkommer också att det spelar en stor roll 
vilken person som är studie- och yrkesvägledare. Sättet att utföra sitt uppdrag blir då format efter 
individen och inte efter uppdraget. Vidare framgår det att Studie- och yrkesvägledarna känner ett 
utanförskap. Beroende på att studie- och yrkesvägledningen är längre ifrån rektorer än tidigare och 
att de organisatoriskt får klara sig mycket själva eftersom de anses kompetenta till det skapas en 
brist på information. Eftersom det saknas kunskap om att studie- och yrkesvägledning angår alla på 
gymnasiet bidrar detta också till en tröghet. Det framkommer i min undersökning att studie- och 
yrkesvägledarna saknar vetskap om de övriga aktörernas uppdrag på gymnasieskolan. 
I undersökningen tydliggörs att det finns en okunskap hos rektorerna om vad studie- och 
yrkesvägledning innebär för hela skolan och vad som ligger i studie- och yrkesvägledningens 
uppdrag. Det finns dock en vilja att se möjligheter och lösningar då rektorerna under intervjun talar 
om möjligheterna att öppna upp för studie- och yrkesvägledarna att medverka oftare på 
arbetslagsmöte och även att delta i styrgrupper.
Ovilja och trögheten till förändringar behöver inte betyda att det finns ett motstånd till förändring 
utan det kan bero på olika mål och värderingar i en organisation. Särskilt tydligt att uppfatta 
trögheten på gymnasieskolan enligt Ahrne & Papakostas (2002) gäller information i organisationen,
där det finns svårigheter för den innersta kärnan att ta del av den information som befinner sig i 
utkanten av organisationen. Studie- och yrkesvägledarna saknar vetskap om de övriga aktörernas 
uppdrag på gymnasieskolan. och det kan då skapas ett särskilt sätt för hantering av information i en 
organisation. Detta skapas eftersom en del saker är synliga och en del utesluts samtidigt som det 
skapas andra sätt att ta in information. Risken är uppenbar att det på gymnasieskolan riskerar att bli 
blind för förändringar och vad som pågår. En organisation som den gymnasieskolan som undersökts
kräver en stabilitet eftersom den är så komplex. Svårigheten att förändra utgörs av det faktum att det
tar tid att bygga upp ett nytt anseende och värderingar, särskilt i en organisation som är komplex 
och granskas av många intressenter. Det kommer med all sannolikhet att ta tid för gymnasieskolan 
att organisatoriskt skapa en gynnsam arena för studie- och yrkesvägledarna att utföra sitt uppdrag 
även om en av rektorerna ser det som enkelt organisatoriskt. Förmågan finns men frågan är om 
viljan finns hos alla intressenter. Den tröghet som kan finnas i organisationerna kan många gånger 
förklaras med dess oförmåga och ovilja till förändring. Den ovilja som kan ses vid förändringar är 
särskilt tydlig när det gäller organisationer som starkt präglas av individen och där identiteten är 
tydligt förankrad i verksamheten. Det ointresse från lärarnas sida för studie- och yrkesvägledning 
kan enligt Ahrne & Papakostas (2002) bero på att de ser saker på olika sätt. Det kan vara så att det 
på gymnasieskolan ändå finns en vilja men ledningen har då ingen kunskap om hur de ser på studie-
och yrkesvägledningen och det är då ett styrproblem och inte en fråga om ovilja. 
För att rektorerna ska kunna skapa en tillfredsställande plattform för studie- och yrkesvägledarna att
utföra sitt uppdrag är det viktigt att studie- och yrkesvägledarna får vara delaktiga på 
gymnasieskolan. Det är avgörande att de får tillfällen att följa upp hur studie- och 
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yrkesvägledningen ska kunna genomsyra hela skolan för att underlätta för dem att utföra sitt 
uppdrag. Rektorerna ska på ett moget sätt kunna vara ärliga att släppa de rutiner som inte fungerar. 
Det krävs också menar Czarniawska (2005) en lyhördhet inför saker som dyker upp så att dessa 
iakttagelser kan tas tillvara. Det är viktigt att de nya rutinerna står under en kontinuerlig 
medvetenhet och uppmärksamhet för att inte klinga av och rinna ut i sanden. Om det organisatoriskt
ska ske en förändring är den lösning som en av rektorerna redan organiserat är en schemalagt 
gruppvägledning som eleverna kontinuerligt får möjlighet till. Det kommer då inte an på vilken 
person som har uppdraget som studie- och yrkesvägledare utan det sker organisatoriskt. Det krävs 
vidare en aktiv handling enligt Czarniawska (2005) för att implementeringen och förändringen ska 
lyckas. För att det ska ske en gynnsam förändring för studie- och yrkesvägledare att utföra sitt 
uppdrag behövs det en lyhördhet från ledningens sida för goda spontana och slumpmässiga 
förändringar. 

5:1:4 Att nå huvudmän och rektorer 
Det framkom i min undersökning att det fanns en okunskap om vad studie- och yrkesvägledning 
innebär för gymnasieskolan. För att dessa prioriteringar ska ske på den gymnasieskolan som jag 
utfört min studie på behövs information till rektorerna om vad uppdraget innebär och att studie- och
yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Huruvida de övriga i organisationen ser på studie- och 
yrkesvägledning framkommer inte men det kan troligen förefalla så att det även hos lärarna också 
fanns en okunskap. Det var i min undersökning stor skillnad på insikter och intresse för studie- och 
yrkesvägledning. En av rektorerna lämnade det helt åt studie- och yrkesvägledarna själva att 
organisera medan en annan rektor hade en klar förståelse för studie- och yrkesvägledningen. Detta 
berodde enligt min tolkning på vilken bakgrund rektorerna hade och inte på att de var rektorer. Det 
framkom i min intervju att det särskilt varit informativt för en av rektorerna som var tacksam för att 
jag under intervjun med hjälp av mina frågeställningar kunde delge rektorn vad uppdraget gick ut 
på. En av rektorerna berättade att tack vare projektet Studie- och yrkesvägledning i förändring 
öppnades ögonen för vad studie- och yrkesvägledning innebär. Hen uttrycker det så att det var ”helt 
nya tankar för mig”. Det kom fram i min undersökning att studie- och yrkesvägledningen lever 
parallellt med den övriga organisationen och har egentligen ingen naturlig arena att samverka på. 
SYV i förändring har uppmärksammat en verksamhet som tidigare varit osynlig i den övriga 
debatten om skolan. I min undersökning framgår att studie- och yrkesvägledarna till stor del är 
insatta i sitt uppdrag. Rektorerna däremot har betydligt mindre vetskap om vad uppdraget innebär 
och det är således svårt att förbättra förutsättningarna för studie- och yrkesvägledarna att utföra sitt 
uppdrag. Det framgår i min undersökning att SYV i förändring har satt positiva spår både hos rektor
och studie- och yrkesvägledare. Den har som jag tolkar det som forskare börjat ge studie- och 
yrkesvägledarna möjligheter att ta sin plats och sitt utrymme på gymnasieskolan. 
Det framgår vidare i undersökningen att det saknas övergripande mål för studie- och 
yrkesvägledningen. Både rektorer och studie- och yrkesvägledare i min undersökning anser att 
övergripande mål skulle gynna verksamheten. Målen kunde sedan formas efter skolans behov och 
på så sätt vara ett led i att få in studie- och yrkesvägledningen i hela skolan och på så sätt underlätta 
för studie- och yrkesvägledaren att utföra sitt uppdrag. Skolledare och politiker har ansvar för att 
prioritera och organisera verksamheten så att den ges möjlighet att vara hela skolans ansvar. Det 
kommer alltså an på även politiker att skolan och studie- och yrkesvägledaren kan utföra sitt 
uppdrag och att begreppen och fördelningen av olika ansvar är tydligt kopplat till respektive 
profession. 
Utifrån Skolverkets Redovisning av regeringsuppdrag (2014) visar tidigare erfarenheter från 
insatser och utvärderingar visar det sig att det är en grundförutsättning för att implementera för 
studie- och yrkesvägledningen att huvudmännen och rektorerna aktivt prioriterar verksamheten för 
studie- och yrkesvägledningen och ger den goda förutsättningar. Organisationen och ledarskapet är 
det som har en avgörande betydelse för hur studie- och yrkesvägledningen implementeras i hela 
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skolan. Vidare anses att det är en komplex uppgift att nå rektorer och beslutsfattare som är ansvariga
för att organisera verksamheten. Det har visat sig att om tillfälle ges till dialog har betydelsen av hur
studie- och yrkesvägledning uppmärksammats som en viktig del i att öka medvetenheten om 
vägledningens möjligheter. 
Det är viktigt att skapa kunskap om och förståelse för begreppet studie- och yrkesvägledning. I 
Läroplan och ämnesplan för gymnasieskolan (2011) beskrivs studie- och yrkesvägledningen som en
helhet där det är hela skolans ansvar, det är också meningen att studie- och yrkesvägledningen ska 
implementeras i alla årskurser och alla ämnen så att eleverna ska kunna göra väl underbyggda val. 
Enligt Skolverkets Redovisning av regeringsuppdrag (2013) finns det en okunskap om vad 
begreppet studie- och yrkesvägledning innebär. Studie- och yrkesvägledning uppfattas av en del 
som att det är vägledarens område och inte ligger på hela skolan och detta är en viktig anledning till
att samarbetet i skolan med uppdraget, studie- och yrkesvägledning förverkligas. I den slutrapport 
som Sweco utfört på projektet SYV i förändring framkommer det att studie- och yrkesvägledningen
under lång tid befunnits sig segregerad till den övriga skolverksamheten. Målet med projektet 
Studie- och yrkesvägledning i förändring var att höja kompetensen hos studie- och yrkesvägledarna 
i linje med de nya krav och förväntningar som finns på deras yrkesroll men för rektorn hade det 
generat ett vidgat perspektiv (SYV i förändring 2013). 
I skolinspektionens kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen framgår det att det är en 
stor utmaning i att få skolan att genomföra det uppdrag som framgår i Skolverkets nya allmänna 
råd, Arbete med studie-och yrkesvägledning (2013). 
Slutsatsen av de konferenser Skolverket utfört var att det i fortsättningen också är viktigt att nå fler 
skolledare, huvudmän och lokala politiker med informationen om de allmänna råden och studie- 
och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Min studie visar samma slutsats som det framgår i 
Skolverkets undersökning, bristande kunskap hos rektorerna vad studie- och yrkesvägledningens 
uppdrag innebär. Även slutsats om att professionen från rektors sida är kapabel att vara självständig.
Tolkningen av detta som att studie- och yrkesvägledarna är lämnade åt sitt öde att själva ta ansvar 
för studie- och yrkesvägledningen i skolan. Rektor som har ansvar att organisera och informera är 
uppenbart frånvarande i sitt uppdrag och det kommer an på studie- och yrkesvägledarna själva att 
utföra sitt uppdrag. Det är hela skolans ansvar men som det ser ut på gymnasieskolan ligger hela 
ansvaret på studie- och yrkesvägledarna. Dock ska nämnas att det tenderar till att ske en förändring 
i organisationen och det finns då en möjlighet för rektorerna att implementera studie- och 
yrkesvägledningen i hela skolan vilket i sig kommer enligt mig som forskare att underlätta och 
troligen av förutsättning för studie- och yrkesvägledarna att kunna utföra sitt uppdrag.

5:2 Uppdraget som Studie- och yrkesvägledare

5:2:1 Uppdraget
På den gymnasieskola jag gjort undersökningen finns det möjligheter att delge eleverna en bred 
kunskap om olika yrken. Genom de yrkesinformationerna som sker är det dock en bråkdel av alla 
elever som får informationen. Det är frivilligt att delta på informationerna och det tenderar att 
eleverna då inte tar del av informationerna. Det verkar vara så att lärarna och studie- och 
yrkesvägledarna inte samverkar med detta. En av rektorerna ser möjligheter att involvera lärarna 
mer för att öka deltagandet. Det ingår också i uppdraget att i det enskilda samtalet ge eleven 
möjlighet att tänka över sina egna egenskaper och självkännedom i relation till olika karriärval. 
Med tanke på att alla elever troligen inte kommer att arbeta hela livet med den utbildning eller 
inriktning de studerar för tillfället är deltagandet av yrkesinformationerna särskilt viktigt. Ett ökat 
deltagande kan även på valen att utgå från kön, klass och social bakgrund. Det kan även underlätta 
för eleverna att senare i livet karriärväxla och att våga anpassa sin utbildning och bli mer 
anställningsbar. 
Det är särskilt intressant att inte någon av rektorerna då har läst de allmänna råden, Arbete med 
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studie- och yrkesvägledning (2013). Det faktum att det framgår en okunskap om vad studie- och 
yrkesvägledning innebär från rektorerna sida är anmärkningsvärt. 
Grunden i studie- och yrkesvägledningen är även att individen själv ska kunna fatta sina egna beslut
och vägledningen blir då ett stöd för den enskilde individens egna process. Det innebär att skolan 
bör se arbetet med studie- och yrkesvägledning på ett individanpassat, metodiskt och hållbar sätt. 
Om det ska ske individanpassat, metodiskt och hållbart tror jag att det behövs kontinuitet och 
samverkan på gymnasieskolan. Kan gymnasieskolan skapa detta finns det enligt allmänna råden, 
Arbete med studie- och yrkesvägledning (2013) stora möjligheter för eleverna att utveckla den 
kännedom, kunskaper och förmågor som behövs för en individuell och hållbar karriärutveckling. 
Uppdraget studie- och yrkesvägledning kan enligt Skolverkets allmänna råd, Arbete med studie- 
och yrkesvägledning (2013) beskrivas som att ge eleverna förutsättningar att hantera de frågor som 
rör deras val av studier och yrken. Det finns ute i samhället många olika sorters yrken och 
utbildningar och det innebär att eleverna kan ha svårt att se sina olika möjligheter i sina framtidsval 
av studie och yrke. Det faktum att det sker en snabb och ständig förändring i samhället och i 
arbetslivet kräver än mer av den enskilda eleven. Eleven behöver vidare enligt Arbete med studie- 
och yrkesvägledning (2003) en kvalificerad studie- och yrkesvägledning som ett stöd och hjälp att 
bli kompetenta i sina val. Eftersom studie- och yrkesvägledarnas uppdrag bygger på att ge individen
förutsättningar att göra väl underbyggda val är det viktigt att eleverna på gymnasieskolan får ta del 
av den vetskapen. Både om sig själva och om de yrken som finns. Det kan vara praktiska 
arbetslivserfarenheter, undervisning om arbetslivet, studiebesök, information och 
utbildningsalternativ. 
Tanken med Skolverkets allmänna råd, Arbete med studie- och yrkesvägledning (2013) är att 
organisera en gemensam arena där skolhuvudmän och skolor planerar, organiserar och genomför 
studie- och yrkesvägledningen. För att göra en bedömning av den egna studie- och 
yrkesvägledningen kan råden utgöra ett stöd och rättesnöre för kommuner och skolor. Kvalité och 
organisation av den egna verksamhetens studie- och yrkesvägledning kan med fördel mätas med 
utgångspunkt av råden. 
 
5:2:2 Valkompetens
När jag i min undersökning påtalade studie- och yrkesvägledningens profession för en av rektorerna
upplever jag att det mottogs med en förvåning. Rektorn var ovetande om den bredd som ingår i 
studie- och yrkesvägledarens profession. Det faktum att det rymmer pedagogik, sociologi och även 
psykologi var överraskande för rektorn. Finns det en ökad tillgång till studie- och yrkesvägledning 
kan detta även gynna eleverna i form av ökad motivation till studierna och minska antalet avhopp.
Möjligheterna att utveckla yrkesinformationerna framgick tydligt i undersökningen. Den kan bredda
elevernas nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för att nå fler elever så att de får ökad vetskap 
om olika yrken. Informatörerna upplevs som duktiga och kompetenta men deltagandet är inte så 
stort från elevernas sida. Detta tycker en av rektorerna är beklagligt. Rektor menar dock att det 
skulle kunna organiseras på ett annat sätt som gör att lärarna blir mer delaktiga. Även en av studie- 
och yrkesvägledarna ser möjligheter att samarbeta med lärarna i detta. Det kommer alltså an på 
rektor att organisera yrkesinformatörerna och inte som det i nuläget är att studie- och 
yrkesvägledarna själva får ta det fulla ansvaret. Det finns en potential att ta vara på den höga 
kvalitén på yrkesinformationerna. Även rektor väcktes upp i möjligheterna att ta bättre hand om och
förvalta det intresse av att komma till gymnasieskolan för att delge sina erfarenheter om sitt yrke 
och karriärutveckling. Rektor såg även en möjlighet att involvera lärarna i yrkesträffarna. Detta 
skulle innebära ett steg i en naturlig implementering och ett organisatoriskt samarbete för studie- 
och yrkesvägledning på hela gymnasieskolan.
Det är enligt Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (2011) 
rektorn som har ett särskilt ansvar för att samverkan med arbetslivet utvecklas så att eleven får 
konkreta erfarenheter av betydelse för fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Denna samverkan 
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utgör en viktig grund för den valkompetens som eleven behöver utveckla för att göra väl 
underbyggda val. Sveriges Kommuner och Landsting (2013) menar i sin rapport Framtidsval och 
arbetsliv  att eleven behöver utveckla olika kompetenser för att strukturera, samla och analysera sig 
själv. Eleven behöver också information om utbildningar och om olika yrken, samt färdigheter för 
att kunna ta beslut och hantera övergångar och växlingar i livet det vill säga en valkompetens. 
Det är enligt rapporten Framtidsval och arbetsliv från SKL (2013) betydelsefullt att det finns en 
organisation som gör det möjligt för skolan att arbeta för ett samarbete med arbetslivskontakter. 
Detta samarbete ska främja elevens möjligheter att vidga kompetens och kunskap som kan kopplas 
till sitt studie- och yrkesval. Vidare i SKL:s rapport Framtidsval och arbetsliv (2013) framkommer 
det att det behövs både duktiga studie- och yrkesvägledare och engagerade skolledare som ser 
studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar för att öka ungdomars möjligheter i 
samhället och arbetslivet.
Betydelsen av professionell vägledning för att ge eleverna en valkompetens växer enligt SKL:s 
undersökning Framtidsval och arbetsliv (2013). I takt med att utbudet och valmöjligheterna blir fler
och mer komplexa ökar behovet av att vara valkompetent. Det är  av stor betydelse att studie- och 
yrkesvägledningen tillför bättre kunskaper om arbetslivet hos eleverna. Detta kan bidra till ökad 
studiemotivation och minskade studieavbrott. Det kan också enligt SKL:s undersökning bredda 
elevernas nätverk och kontakter på arbetsmarknaden. 

5:2:3 Empowerment
I min undersökning och i de intervjuer jag gjort tycker jag mig skönja ett vidgande perspektiv hos 
rektorerna angående betydelsen av självkännedom. Det vidgade perspektivet hos rektorerna är 
betydande för att förstå vikten av att eleverna behöver bli valkompetenta med hjälp av 
självkännedom men också vikten av att få en bredare vetskap om ett flertal yrke och inte bara ett 
fåtal. I min undersökning framgår även att detta blir mer och mer uppenbart att det behöver skapas 
möjligheter för empowerment i skolan. Detta blev tydligt speciellt för rektorerna. Under 
intervjuerna med rektorerna tolkar jag det som om att både rektorer och studie- och yrkesvägledare 
är eniga i vad som behövs och vad som det finns ett behov av. I en av intervjuerna med studie- och 
yrkesvägledare uttrycker hen sig ”att stötta ungdomars väg till självständighet” borde vara förankrat
i lärarkollegiet. Hen tycker sig se en brist i hur lärarna ser på eleverna och eleverna är i stort behov 
av att stärkas i sin självständighet. Hen nämner också en avsaknad av att kontinuerligt reflektera 
över elevers personliga utveckling. En av studie- och yrkesvägledaren påtalar i intervjun särskilt 
vikten av att eleverna får bättre självkännedom och hen välkomnar utbildningen 7-20 som hen tror 
på och verkligen ser fram emot. En annan studie- och yrkesvägledare påtalar också vikten av att 
eleverna behöver lära känna sig själva men även vilka faktorer som påverkar dem personligen 
beroende på vilka val de gör och hur omvärlden ser ut. I min undersökning framgår det en brist i 
förståelse för hur de på bästa sättet ska möta en elev. Hen upplever att det ibland kan från lärarnas 
sida tas en föräldraroll gentemot eleverna och inte en lärarroll. Hen menar att det vore bättre om de 
släppte den fostrande rollen och intog en mer stöttande och stärkande roll. Med tanke på den 
stundande 7-20 utbildningen ser jag som forskare en möjlighet för lärarna att öka sin kompetens och
vetskap om hur läraren bäst förhåller sig till de elever som behöver lite extra uppmuntran och hjälp 
med sin självkännedom och motivation. 
Studie- och yrkesvägledaren i min undersökning såg denna brist i bemötandet av eleverna vilket jag
tolkar som att det tack vare studie- och yrkesvägledarens breda kompetens med pedagogik, 
psykologi och sociologi ingår i professionen som gör studie- och yrkesvägledaren till specialist. 
Detta påtalade intervjupersonen också i intervjun. När det finns en förståelse för individens 
kulturella realitet skapas ett gynnsamt klimat och goda förutsättningar för en konstruktivistisk 
vägledning. Detta tolkar jag är det som studie- och yrkesvägledaren menar när hen beskriver 
bristerna i bemötandet av elever. 
Hur individen uppfattar sig själv är enligt Peavey (2007) det som karaktäriserar konstruktivistisk 
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vägledning. Fokus ligger på den enskilde individens uppfattningar om sig själv. Genom att 
integreras med andra skapar individen sin egen ”sanning” om sig själv. Verkligheten är relativ och 
det är den enskildes verklighet som är den ”sanna” för individen. En huvudsaklig aspekt på den 
konstruktivistiska vägledningen menar Peavey (2007) vidare är att kunna förstå hur en individ 
agerar och har för avsikter, detta genom att förstå individens egna reflektioner och gränsdragningar. 
Det gäller i en situation av studie- och yrkesvägledning men jag ser det som en möjlighet även för 
lärare att kunna ta del av i sitt möte med elever där de befinner sig i sin realitet. 
Det är enligt Brown (2002) viktigt att individen har kunskaper om sig själv, vilka egenskaper som 
individen har och vilka olika faktorer som individen behöver ta hänsyn till. Att ha kunskaper om 
olika yrken är viktigt, för att kunna stämma av med egenskaper individen har med de som yrket 
kräver av individen, en bra matchning. Vidare enligt Brown (2002) i karriärteorin Cognitive 
information processing, CIP är budskapet att hjälpa individer till en god förmåga att göra bra val i 
livet och att bli duktiga på att lösa problem i valet av karriär.  Om individen lär sig empowerment 
och har en förmåga att ta sig ur olika situationer med hjälp av egen kraft har individen på så sätt 
alltid förmågan med sig i livet.

5:2:4 Arbetslivskunskap 
När det i min undersökning kom fram att yrkesinformationerna bara riktar sig till vissa program och
inte till samtliga blev jag nyfiken att ta upp frågan med mina intervjupersoner. Informationerna är 
frivilliga och alla elever är välkomna berättar en av rektorerna. Hen berättar också att det varit få 
deltagare vilket hen ansåg vara synd eftersom de var bra information som gavs. Hen ville inte gå så 
långt som att göra dem obligatoriska men tanken att göra lärarna mer involverade var enligt rektorn 
tilltalande. Det finns enligt undersökningen en möjlighet att implementera dessa yrkesträffar på alla 
program oavsett vilken bransch eller område yrket har. Med tanke på att kunna karriärväxla genom 
att överskrida gränserna för vad som i det närmaste väntar i yrkesväg kan en bred syn på olika yrke 
både främja karriärväxling och vidga perspektiven hos eleverna. 
Den stora frågan är enligt Inkson (2012) om det finns möjligheter för individen att på egen hand 
göra de val i sin karriär som behövs genom att vara gränsöverskridande. Hur stor påverkan har 
organisationer och framförallt kön, klass och etnicitet. Utbildning och samhällsstrukturen är också 
aspekter på hur ett val av karriär för den enskilda individen påverkar. Arbetslivet förändras och i 
takt med det kan det gränsöverskridande karriärutvecklingen vara en möjlighet för individen att 
förändra och påverka sin karriärutveckling menar Inkson (2012). 
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6 Diskussion 

Efter att jag genomfört min undersökning har jag blivit bekräftad i min förförståelse att det finns en 
okunskap på om vad studie- och yrkesvägledning innebär. Särskilt påtagligt är att ingen av 
rektorerna hade tagit eget initiativ att läsa allmänna råd, Arbete med studie- och yrkesvägledning 
(2013). Med tanke på att det är just rektorer som har ansvaret för att organisera detta och att studie- 
och yrkesvägledning är hela skolans ansvar är det enligt min uppfattning ytterst anmärkningsvärt. 
Den rektor som hade bäst kunskap och insikt i vad uppdraget går ut på hade personliga erfarenheter 
som bidrog till det. Det är förvånansvärt att det inte ingår i rektorsutbildningen att åtminstone läsa 
Skolverkets allmänna råd, Arbete med studie- och yrkesvägledning (2013). Råden är inte så 
omfattande utan kan läsas på några timmar. De är inte heller svåra att tolka utan ger en bra bild av 
vilken bredd det finns i professionen. Det är också tydligt i råden hur ansvarsfördelningen ser ut på 
en skola när det gäller studie- och yrkesvägledning. För att förverkliga hela skolans ansvar för 
studie- och yrkesvägledningen måste rektorerna agera. Det är tydligt att om implementeringen av att
studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar är en förutsättning för att studie- och 
yrkesvägledaren ska kunna utföra sitt uppdrag. Genom att implementeringen av att det är hela 
skolans ansvar sker kan det skapa en hållbarhet, att systematiskt ge eleverna tillgång till studie- och 
yrkesvägledaren genom att schemalägga kontakten och att genom på ett uppsökande och 
informativt förhållningssätt erbjuda individuella samtal.

6:1 Yrkesrollen
Det har en så stor betydelse på vem som innehar uppdraget att vägleda som kommer an på hur 
studie- och yrkesvägledningen är organiserad. Det innebär att det är särskilt viktigt att vid 
anställning verkligen anställa en kompetent studie- och yrkesvägledare. Det står i lagen att om det 
är enbart behöriga studie- och yrkesvägledare som får anställas tillsvidare. Innan detta trädde i kraft 
fanns det obehöriga som i nuläget fortfarande inte skaffat sig rätt utbildning. Det finns obehöriga 
som har uppdraget studie- och yrkesvägledning och det kan i sig betyda att uppdraget blir otydligt. 
En annan aspekt som kan göra uppdraget och studie- och yrkesvägledning diffust och svårt att 
greppa är bredden i uppdraget. Min anställning som studie- och yrkesvägledare är begränsad till ett 
år i taget och jag har under de åren jag studerat lärt mig vad studie- och yrkesvägledning innebär. 
Jag kan också jämföra med vad jag hade för uppfattning innan mina studier till skillnad från nu när 
jag har studerat klart. 
Uppdraget vilar på tre forskningsdiscipliner, psykologi, sociologi och pedagogik. Frågan om vilken 
tillhörighet studie- och yrkesvägledarna ska tillhöra kommer fram i min undersökning. Jag tror att 
tveksamheten inte enbart ligger i hur de olika professionerna ser på uppdraget utan också hur olika 
personer ser på uppdraget. Tack vare en bredd i professionen uppfattas professionen som otydlig 
och ger då varje individ fria händer att tolka uppdraget. Att vara studie- och yrkesvägledare är 
hantverk på ett personligt sätt att utföra sitt uppdrag. Eftersom kommunikationen och relationen är 
avgörande för att det ska kunna skapas en god relation med tillförlitlighet. När vägledaren och 
individen funnit en tillfredsställande, gynnsam och god relation kan individen känna sig trygg och 
kan då delge sina problem och på så sätt våga konfrontera sig själv genom att ”syna sina egna 
sömmar”, våga vara självkritisk. På så sätt kan individen själv synliggöra och se lösningar på sina 
svårigheter och problem. Så visst är studie- och yrkesvägledning personlig eftersom det kommer an 
på studie- och yrkesvägledarens egna förmåga att nå fram till individen. Det är dock påtagligt att 
synen på uppdraget är så olika. Att andra ser på uppdraget på ett skevt sätt tror jag kan påverka 
studie- och yrkesvägledaren att nå ut och vidga ansvaret till alla. Studie- och yrkesvägledning är 
hela skolans ansvar och det är inte studie- och yrkesvägledarens uppgift att implementera det utan 
rektorns. 
Det behövs verkligen tydliga mål från förvaltningen och det framkommer också under min 
undersökning. Det lämnas fritt till lärare att ta kontakt och bjuda in studie- och yrkesvägledarna. 
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Det är även det en aspekt som kommer an på hur det individuellt kan påverka och på så sätt hindra 
eller möjliggöra att hela skolan tar sitt ansvar för studie- och yrkesvägledningen. Jag är medveten 
om att en organisation består av människor och det blir tydligt på gymnasieskolan. Det blir också 
tydligt att det enligt min mening skulle underlätta för studie- och yrkesvägledarna att utföra sitt 
uppdrag om de fick hjälp av rektorerna att organisera och släppa in vägledarna mer inne i 
organisationen. Det är anmärkningsvärt att lärarna ses mer som ledare än vad studie- och 
yrkesvägledarna är. Rektorerna menar generellt att studie- och yrkesvägledarna är så kompetenta att
de låter de sköta sitt uppdrag helt själva utan inblandning och påverkan. Detta i sig innebär ett 
utanförskap och att studie- och yrkesvägledaren får klara sig bäst de vill eftersom de är så 
självständiga. Frågan är då vad som är ägget eller hönan? Tvingas de bli självständiga eftersom de 
inte får någon ledning och organisation eller är det så att de är så självständiga så det inte behövs 
någon? Alla studie- och yrkesvägledare har inte ett långt arbetsliv som vägledare bakom sig. Det tas
för givet att studie- och yrkesvägledare ska vara självständiga. Om de nu har en så bred kompetens 
som det framkommer i undersökningen att de har hur kommer det sig då att de inte är mer 
involverade i möten och team. De har utöver kunskaper om individen i form av psykologi, sociologi
och pedagogik men även kunskaper om arbetslivet. Trots detta anses det inte att studie- och 
yrkesvägledarna bör sitta med i styrgrupper. Eftersom de anses ha en egen profession som är unik 
på skolan och därför okänd för de andra kanske detta är orsaken. Som jag tolkar det under mina 
intervjuer skönjer jag ett och annat uppvaknande och särskilt när det gäller rektorerna. Jag känner 
trots en okunskap om vad uppdraget innebär en hoppfullhet och en positiv känsla av att det finns en 
vilja att se möjligheter och att på ett bättre sätt ta del av den kompetens som finns hos studie- och 
yrkesvägledarna. Om det funnits en okunskap om vad uppdraget och studie- och yrkesvägledning 
innebär skönjer jag en vilja att veta mer och en tacksamhet över att fått veta mer från rektorernas 
sida. 

6:2 Anställningsbarheten 
Anledningen till att det ska finnas behöriga studie- och yrkesvägledare i skolan är att ungdomarna 
ska kunna göra väl underbyggda val. För att kunna göra väl underbyggda val behövs kunskaper om 
sig själva och kunskaper om arbetslivet. Det ska till slut generera möjlighet till att bli 
anställningsbar. Studie- och yrkesvägledaren har uppdraget att göra detta möjligt. Rektor har 
ansvaret att organisera detta. Det kommer alltså enligt min undersökning an på hur rektor ser på och
organisera studie- och yrkesvägledning om studie- och yrkesvägledaren ska kunna utföra sitt 
uppdrag. Ses studie- och yrkesvägledningen som en separat instans som inte har med den övriga 
skolan att göra försvårar detta för studie- och yrkesvägledarna att utföra sitt uppdrag. Jag tolkar 
resultatet i min undersökning att om inte studie- och yrkesvägledningen implementeras som hela 
skolans ansvar kommer inte heller studie- och yrkesvägledarna att utföra sitt uppdrag på ett 
tillfredsställande sätt. Detta är anmärkningsvärt eftersom det då kommer att påverka eleverna 
negativt. De kommer inte att få tillgång till den vägledning de behöver och även har rätt till. 
Jag tolkar resultatet som en form av segregering av studie- och yrkesvägledningen eftersom den 
anses inte behöva någon större insats från organisatoriskt håll och att de har en profession som är i 
minoritet samt som studie- och yrkesvägledare själva uttrycker sig befinna sig i en form av 
marginalgrupp. Jag uppfattar det på så sätt att det finns ett stort behov av att mötas på 
gymnasieskolan. De som blir lidande av att det inte sker ett samarbete mellan de olika 
professionerna och en avsaknad av förståelse för att få in studie- och yrkesvägledningen i hela 
skolan är eleverna. De som kommer att vara vinnare om det sker en lyckad implementering av att 
det är hela skolans ansvar är eleverna. På längre sikt kommer de elever som går ut gymnasiet vara 
mindre kompetenta att göra sina val. Det finns en uppsjö av information och mer eller mindre 
seriösa arbetsgivare och branscher så eleverna behöver verkligen vara valkompetenta. Tanken att de
branscher framtidens ungdomar kommer att arbeta i inte ens finns än är hissnande. Hur ska de 
kunna göra väl underbyggda val om de inte får möjligheter att lära känna sig själva och arbetslivet. 

32



De ska i framtiden hitta kopplingen som matchar deras personligheter med olika yrken och en väg 
dit utan omvägar sparar både tid och pengar för individen och samhället. 
Jag tror vidare att med största sannolikhet kommer de flest av eleverna att byta ut det yrke som de 
just nu håller på att utbilda sig inom. Oavsett vad som representera en gränsöverskridande 
karriärutveckling så kvarstår faktum att individer byter jobb över gränserna, även om det sker på 
individens inrådan eller inte. Jag tror att det under gymnasietiden finns behov av att påvisa andra 
yrken i form av yrkesinformatörer av olika yrken. Det kan även underlätta för eleverna att senare i 
livet karriärväxla och att våga anpassa sin utbildning och bli mer anställningsbar. En ny term i en 
snar framtid kanske kommer att vara ”omställningsbarhet.” Att individen kan på ett snabbt och 
enkelt sätt karriärväxla och göra gränsöverskridande förflyttningar i arbetslivet. 

6:3 Metoddiskussion
Ett problem är hur konfidentialiteten ska skyddas och vilka som ska få ta del av resultatet. Med 
respekt av intervjupersonernas öppenhet i intervjusituationen och utan att röja någons identitet 
önskar jag att fler skolor fick ta del av resultatet. Det finns med stor sannolikhet liknande problem i 
skolorganisationer runt om i landet som kan behöva få ta del av resultatet. Gymnasieskolan ville 
gärna ta del av resultatet och detta bör jag ta hänsyn till i min bearbetning av undersökningen. Det 
finns möjligheter för skolan att använda sig av resultatet för att få igång tankar och handlingar som 
kan bidra till förändringar för organisationen. På så sätt har skolan fått nytta av att medverka i 
undersökningen. I utbildningen till studie- och yrkesvägledare innehåller det samtalsmetodik och 
det främjar intervjuernas kvalité eftersom både kunskaper och erfarenheter från samtal finns.  
Utbildningen har också innefattat en viss del beteendevetenskap vilket även det kan främja 
tolkningen av resultatet. På vilket sätt jag som forskaren påverkar undersökningen kan vara ett 
dilemma eftersom det kan påverka resultatet. Detta eftersom jag själv arbetar som studie- och 
yrkesvägledare och har på så sätt en förförståelse som kan vara färgad. Till min fördel som forskare 
har jag sedan tidigare en ledarskapsutbildning som jag tror har varit till gagn för att förstå 
organisationen och på så sätt väga upp den eventuella färgningen av att arbeta som studie- och 
yrkesvägledare. Detta tror jag har stärkt den vetenskaplig kvalitén och har även hållit 
forskningsresultatet mer oberoende. Detta har förhindrat eventuell identifikation med mina 
intervjupersoner och därmed minska risken för ett missvisande resultat  (Kvale 2007).

6:4 Förslag på vidare forskning
Studie- och yrkesvägledningen ingår inte enligt lag längre i elevhälsan. Personligen tror jag att det 
har segregerat professionen och bidragit till att den har blivit mer diffus och oklar. Min uppfattning 
är att eftersom det kommer an på organisationen och individers vilja att bjuda in och att det i sig har
med personkemi att göra tror jag urholkar uppdraget. För att stärka studie- och yrkesvägledningen 
anser jag att studie- och yrkesvägledarens profession den ska återinföras att tillhöra elevhälsan. 
Detta skulle vara intressant att forska vidare på. Ett annat ämne att forska vidare på är om antalet 
elever som varje studie- och yrkesvägledare har, på vilket sätt det påverkar samt hur kvalitén på 
studie- och yrkesvägledningen i skolan påverkar hur väl implementeringen av att det är hela skolans
uppdrag har gjorts. 
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Bilaga 1

Frågemall
 

• Hur ser studie- och yrkesvägledarens möjligheter att utföra sitt uppdrag ut?
• På vilket sätt är studie- och yrkesvägledningen organiserad på skolan?
• Vad skulle det innebära för verksamheten om studie- och yrkesvägledaren medverkade i 

styrgruppen?
• Hur ser kunskaperna om studie- och yrkesvägledning kompetens och uppdrag ut på 

gymnasieskolan?
• Vad behöver elever för att kunna göra väl underbyggda val?
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Bilaga 2

Organisationsschema
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Gymnasienämnden

Förvaltningschef

Gymnasieskola

Styrgruprektor

Verksamhetsc
hef

Administrativ enhet (SYV)
Kvalitet och 
utvecklingsenhet
Resursenhet
Serviceenhet


