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Sammanfattning 

Denna studies huvudsakliga syfte är att undersöka hur studie- och yrkesvägledarnas 

yrkesutövning och kompensatoriska arbete påverkas av den kommunala styrningen i tre olika 

kommuner. Frågor som belyses är hur kommunernas policydokument lyfter fram vägledningens 

betydelse för kompensatorisk vägledning och hur vägledarna uppfattar styrningens påverkan. 

Metod som använts är tredelad, datainsamling från kommunernas styrningsdokument, enkäter 

till vägledare på gymnasier och grundskolor och intervjuer med två vägledare i respektive 

kommun. Resultatet visar att skillnader förekommer mellan kommuner, att studie- och 

yrkesvägledningen inte behandlas specifikt i kommunala policydokument och att styrningen ger 

en stark påverkan av vägledarnas möjligheter att arbeta kompensatoriskt. I två av studiens tre 

kommuner har steg tagits för organisatoriska ändringar och visade på ökad fokus på 

vägledningen. En av tre kommuner hade begränsade resurser vilka hade en direkt inverkan på, 

och begränsade, möjligheterna till kompensatorisk vägledning. 
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A study- and career counselor 

perspective on municipal governance 

“How does the municipal governance affect the counselors’ tasks and 

compensatory work?” 

Kent Eriksson, Ann-Sofie Seger 

Abstract 

The main purpose of this study is to investigate what effect the municipal governance have on 

study- and career counselors professional practice and on their compensatory work in three 

different municipalities. Research is made on how, and if, the municipality policy documents 

mention counseling practice in the compensatory work at schools and how the study- and career 

counselor perceive the effects of governance. The method used is triangular, data collection 

from municipal policy documents, using questionnaires to career- and study counselors at high 

and elementary schools and interviews with two counselors in each municipality. The results 

show differences between the municipalities and that study and career counseling is not 

specified in the municipal policy documents. It also shows that the governance has a strong 

influence on counselors’ opportunity to work compensatory. Two out of three municipalities 

show that steps had been taken for organizational changes and indicated an increased focus on 

career-and study counseling. One of the three municipalities had limited resources which had a 

direct impact on, and limited the practice, of compensatory work. 
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1. Inledning 

Vi har en längre tid funderat på hur styrning påverkar studie- och yrkesvägledarnas arbeten. 

Under vår utbildning till studie- och yrkesvägledare har vi ofta sett att vägledarna har en relativt 

ensam position på skolorna. Samtidigt har skolsystemet under de senaste 20 åren förändrats i 

stor utsträckning. Från statligt till kommunalt huvudmannaskap. I massmedia och litteratur har 

friskolereformen debatterats och behandlats utifrån olika perspektiv.  

Vi har tidigare engagerat oss politiskt, fackligt och på andra sätt intresserat oss för människors 

villkor. Det kan kanske också vara en av anledningarna till att vi valt studie- och 

yrkesvägledarprogrammet.  Under utbildningen har vi ofta läst om, och även delvis 

konfronterats med, hur styrning på olika nivåer påverkar vägledarnas arbete. Tidigare under 

utbildningen tittade närmare på hur den kommunala målsättningen i olika former av 

styrdokument sammanföll med nationella mål. Vi såg att det mellan kommunerna fanns stora 

skillnader. Men det väckte frågan hos oss hur studie- och yrkesvägledarna (i fortsättningen 

förkortad till SYV) ute i skolorna själva uppfattade hur styrningen påverkade dem. En stor del 

av utbildningen handlar om processtänkande, hur olika faktorer påverkar individers förmåga och 

perspektiv när det gäller att välja utbildningar och yrken. Regelverk, utformning av program, 

antagningskrav, styrdokument och generella styrmekanismer bör också påverka studie- och 

yrkesvägledarnas möjligheter att uppfylla sitt uppdrag, resonerade vi.  

För att beskriva vad som intresserat oss att göra denna studie, som nu ligger framför er, skulle vi 

vilja ta oss friheten att citera ur Tina Karlssons inledning till sin C-uppsats Vad påverkar studie- 

och yrkesvägledarens arbetsuppgifter i den kommunala gymnasieskolan 

Den viktiga delen av SYV:s arbete är vägledning av de elever som har det komplicerat med 

val av utbildning, yrke och framtidsplaner. Det är svårt att se mönstret för SYV:s 

arbetsuppgifter, eftersom det är skiftande på olika skolor. 

    (Karlsson, 2010). 

 

Formuleringen passade så bra in för oss, eftersom vi valt att titta närmare på hur styrningen 

påverkar vägledarnas kompensatoriska roll i SYV. Med andra ord de som behöver mer stöd, och 

kanske stöd utformat på olika sätt. Vi upptäckte också att vägledarna ute i landets skolor ofta 

har extra arbetsuppgifter. Det kan vara administration, att ingå i olika team, att hoppa in som 

lärare ibland etc. Därför ville vi gärna höra vägledarnas åsikter om hur styrningen påverkar, 

framförallt i deras stödjande vägledningsverksamhet eller som Tina Karlsson så träffande 

beskrev ”de elever som har det komplicerat med val av utbildning, yrke och framtidsplaner.” 

Att få en realistisk överblick över utbildnings- och yrkeskartan är viktigt, och mer 

utslagsgivande för individen idag. Hur vi väljer, när vi väljer och vår tro på den egna förmågan 

att välja är i fokus i samhället idag. 
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2. Bakgrund 

2.1 Perspektiv på vägledningens mål och mening 

Vägledning i syfte att hjälpa människor hitta rätt sysselsättning i livet började omkring förra 

sekelskiftet. Frank Parsons levde och verkade i början av 1900-talet i Boston, USA, och räknas 

som en av de huvudsakliga grundarna till den moderna vägledningen. Hans tre grundteser var 

att personen skulle ha god insikt i och förståelse om sig själv, ha tillräcklig information och 

kunskap om yrket och dess krav samt en bra relation mellan de två förutsättningarna. I dag låter 

det kanske självklart men de tre förutsättningarna utgör fortfarande grunderna i de allra flesta 

vägledningsteorier. Tidsandan under det tidiga 1900-talet var rationalistisk och taylorismen var 

dominerande som arbetsorganisationsform. Behovet av arbetsdelning och av mer kvalificerade 

arbetare ökade. Ofta blev man också kvar i sitt yrke genom livet eftersom omställningskraven 

inte var så framträdande för utvecklingen som idag. I Sverige öppnade de första kontoren för 

arbetsförmedling 1902 (Fransson och Lindh, 2004).  

Under efterkrigstiden till 1980-talet minskade de socioekonomiska skillnaderna (Ahrne, 2008) 

och många ur svagare socioekonomiska grupper började studera på universitet etcetera 

(Waldow, 2008). Skolan sågs i stor utsträckning som en institution som skulle hjälpa till att 

bryta ner den tidigare stora ojämlikhet i utbildningsmöjligheter som fanns. Man gick från ett 

klass skiktat parallellskolsystem till en skola där olika sociala klasser blandades. Skolan sågs 

som ett verktyg att motverka differentiering och barriärer mellan olika elevkategorier. Den 

politiska, och ideologiska samhällsandan närde både en jämlikhetstanke och en välfärdsvision, 

där utbildningssektorn blev ett verktyg och ett medel att åstadkomma förändringar (Gruber, 

2007). I Mellan leverans och utbildning beskriver Ninni Wahlström olika huvudriktningar 

(2009). För studie- och yrkesvägledningen handlar det ena huvudsyftet att i stor utsträckning 

rikta elever och ungdomars intresse mot det behov som arbetsmarknaden har. Det andra 

huvudsyftet är att individen själv genom reflektion och självkännedom ska hitta och utveckla 

sina intressen, förmågor och därigenom skapa en demokratisk anda. Wahlström (ibid.) 

betecknar det första av de två huvudriktningarna som grundat i effektivitetstänkande, att 

betrakta en vägledare som en person som levererar rätt person till rätt plats. Den andra 

huvudriktningen ska, beskrivet ur ett vägledarperspektiv, framförallt ses som en process där 

individen utvecklar sina förmågor för sina egna syften och skapar sina egna mål, sprunget ur 

jämlikhets- och demokratitankar.  

Gunnel Lindh beskriver vägledarprocessen ur två perspektiv (Lindh, 1997). Det vida 

perspektivet innefattar all personal på skolan (eller andra institutioner) och omfattar en rad olika 

sätt att stödja/hjälpa eleverna i deras studie- och yrkesval. Vägledning i vid bemärkelse omfattar 

till exempel inslag i undervisningen som informerar, vidgar och/eller diskuterar 

arbetsmarknaden, utbildningsalternativ, olika faktorer som påverkar individen i valet osv. 

Vägledning i ett snävt perspektiv refererar snarare till det arbete som enligt traditionell syn 
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utförs av studie- och yrkesvägledningspersonal. Dit hör enskilda samtal, information i klasser 

och samtal/diskussioner/information i grupper. Vägledning i vid bemärkelse utesluter inte 

vägledaren, utan denne blir snarare en nyckelfigur med specifika omvärlds- och 

processförståelse som kan användas för att integrera en djupare förståelse tidigt i skolan (Lindh, 

1997). Därmed behöver vägledaren inte ensam stå för vägledningen utan snarare bli den som 

hjälper, stödjer och undervisar såväl lärare som annan personal på skolan. Vägledaren kan också 

ses som ett slags ”länk” till omvärlden och vars kunskap kan integreras i annan undervisning. 

2.2 Kompensatorisk vägledning 

Hänsyn ska alltid tas till personer och gruppers olika behov. Syftet är att alla ska ha samma 

förutsättningar att nå målen vilket kan beskrivas som att uppnå likvärdiga förutsättningar för nå 

uppsatta mål. Med likvärdig menas att alla får möjligheter att nå målen, inte att man måste 

anordna undervisningen likadant i hela landet. För att beskriva likvärdighet kan man dela upp 

den i tre olika aspekter eller delar. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, i fortsättningen förkortad till Lgr 11 (Skolverket), definieras begreppen 

som; 

 

 lika tillgång till utbildning 

 

 lika kvalitet på utbildningen  

 

 Utbildningen ska vara kompenserande, dvs. att man kompenserar för de svårigheter etc. 

som begränsar eleven från att nå målen på likadana villkor som alla andra.  

 

I vid bemärkelse gäller det olika diagnoser, funktionshinder, kön och olika bakgrundsfaktorer 

som t.ex. en trasslig familjebakgrund. När det gäller olika diagnoser mm. så ska skolan hjälpa 

till med sådana medel som behövs för att eleven kan delta i undervisningen på samma villkor. 

Vid en utförd undersökning fanns vägledningsresurser för särskolan i knappt hälften av landets 

kommuner. Enbart 24 kommuner hade översatt vägledningsinformation till flera språk och 

vägledare upplevde problem att nå ungdomar med utländsk bakgrund (Skolverket, 2005). 

Behovet av vägledning är i hög grad individuellt, och även om alla elever har rätt till att få tid 

hos SYV så är behov och innehåll i hög grad individuellt. Det kan röra sig om något enstaka 

besök av mer informativ karaktär men det kan också röra sig om ett antal samtal av mer 

utforskande, kartläggande och/eller stödjande karaktär. 

Ofta ingår SYV i ett så kallat elevhälsoteam som resonerar om och samordnar åtgärder för 

elever med större behov. Det kan röra sig om specifika diagnoser men också betydligt mer 

varierade problembilder där Studie- och yrkesvägledarens kompetenser kan komma väl till pass.  



 

4 

 

Men SYV möter ofta andra begränsningar hos elever, dels i deras egen föreställning om vad de 

kan klara av, men också hinder som begränsar deras fortsatta studieval som t.ex. låga 

studieresultat, svårigheter att nå behörighetskrav etcetera. Inom forskningen har betydelsen av 

klass, genus och etnicitet belysts och brukar, åtminstone delvis förklara olika resultat med den 

sociala, och kulturella bakgrundens påverkan samt genus.  

SYV har också uppgiften, tillsammans med övrig skolpersonal, att kompensera för skillnader 

som består av social bakgrund, genus och etnicitet (Lgr11 och Skolverket, 2012). Som en av tre 

viktiga komponenter i begreppet likvärdighet är kompensatorisk vägledning (Skolverket, 2012). 

Kompensatorisk vägledning innebär att ge mer stöd och hjälp genom att kompensera för elevers 

skilda förutsättningar att nå målen. Det kan röra sig om olika diagnoser, om elever med olika 

etniskt ursprung och kategorier som kan ha ofördelaktiga sociala positioner vilka inverkar på 

individens studie- och yrkesval (Chancer, 2009). 

2.3 Styrning 

Under 1990-talet decentraliserades utbildningssystemet och grundskole- samt 

gymnasieutbildningar blev en kommunal angelägenhet i stället för en statlig (Pierre, 2007) i 

likhet med andra så kallade välfärdstjänster (Palme, 2001). Genom att decentralisera 

huvudmannaskapet för grund- och gymnasieskolan tillsammans med friskolereformen i början 

på 1990-talet skapades andra förutsättningar för både finansiering och ansvar för att uppfylla 

skolverkets mål (Pierre, 2007). Studie- och yrkesvägledningen för ungdomar har traditionellt 

sorterat under skolan och fortsatte så i stor utsträckning.  

Styrande dokument för SYV i grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen är Lgr11, 

Allmänna råd för studie- och yrkesvägledare (Skolverket 2009a) samt de skolplaner och 

styrdokument som kommunen arbetar fram. I Lgr11 är studie- och yrkesvägledningens 

uppgifter tämligen vagt definierade, nämligen i följande två punkter: 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska 

 

 informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 

och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och  

  vara till stöd för den övriga personalens studie-och yrkesorienterande insatser.  

     (Lgr 11, s. 17) 

 

Dessutom uttrycks flera mål- och riktlinjer som till exempel att motverka förekomsten av 

traditionellt könsstyrda studie- och yrkesval, hänsyn till olika behov och förutsättningar samt 

riktlinjer för att bidra till att elevens studie-och yrkesval inte begränsas av kön eller av social 

eller kulturell bakgrund. Detta har en stor betydelse och uttrycks för SYV i Lgr11 och Allmänna 

råd för studie- och yrkesvägledningen (2009a). olika rapporter och utvärderingar (skolverket, 

2009b, 2012) tar också upp ökade skillnader mellan elever, vilka i sin tur riskerar att öka 
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bakgrundens betydelse för utbildnings- och yrkesval. Läroplanen är uppdelad i mål för 

undervisningen, vad som gäller dels för all skolpersonal men även specifikt för varje 

yrkeskategori samt olika riktlinjer. Dessutom anges ett antal värdegrunder att förhålla sig till 

(Lgr 11). 

Kommunerna har sedan till uppgift att finansiera de olika uppgifterna och funktionerna som 

skolverket anger. De ska även upprätta skolplaner för sina verksamheter vilka ska genomföra 

och ansvara för att mål och riktlinjer uppnås och följs. För studie- och yrkesvägledningen 

innebär det att kommunen i praktiken kan bestämma dimensioneringen av tjänster, mål och 

organisationsformer för vägledningen i kommunen. Men kommunen kan också överlåta åt den 

enskilda skolan att ha huvudansvaret för studie- och yrkesvägledningen. 

När det gäller studie- och yrkesvägledning gjorde managementfirman Rambölls (2005) en 

utvärdering av Malmö 2005 och konstaterade att vägledningen visade tydliga brister gällande 

ledning och styrning, långsiktiga mål och strategier etcetera. Axelsson (2013) visar också stora 

brister i Västerbottens län. Skolverket har i sina rapporter (2005 och 2007) visat att en rad stora 

brister fanns. Dessutom hade friskolorna i studierna ungefär dubbelt så många elever per 

vägledare. Resursutnyttjandet var dåligt, vilket delvis kan bero på att vägledarna användes till 

andra sysslor än deras egentliga arbetsuppgift. Kommunerna har efter reformerna 1993 (Pierre, 

2007) fått huvudansvaret för studie- och yrkesvägledning. Styrningen av, och vilka resurser 

vägledningen får är därför viktig. Skolverkets studier (2005 och 2007) visar stora skillnader och 

ibland stora brister. Skolor och kommuner har ett antal nationella mål och riktlinjer att ta hänsyn 

till och som betecknas juridisk styrning (Pierre, 2007). Kommunerna kan också ställa upp mål, 

riktlinjer och strategier för verksamheterna vilket innebär såväl politisk som ideologisk styrning 

när det gäller kommunal verksamhet. Kommunerna ansvarar för den ekonomiska styrningen. 

Med ekonomisk styrning(ibid.) menas budgetanslag, antal tjänster och ekonomiska resurser i 

allmänhet som står till verksamhetens förfogande. När studie- och yrkesvägledningen oftast 

ingår i de enskilda skolenheterna är dessutom rektorn ofta närmast ansvarig för verksamheten 

vilket innebär att Studie- och yrkesvägledningen kan ha ett led till i styrkedjan. Därigenom kan 

vägledningen i skolan påverkas såväl av kommunala mål och strategier som såväl skolenhetens 

syn på vägledningens betydelse och ekonomiska förutsättningar. Ett konkret exempel på 

resursutnyttjande visar Rambölls utvärdering av studie- och yrkesvägledningen i Malmö på, 

nämligen att SYV i de kommunala verksamheterna även användes för administrativa uppgifter 

(Rambölls, 2005).  

För SYV är ett av de stora problemen (Rambölls, 2005, skolverket, 2007 och Axelsson, 2013) 

ett relativt svagt resursutnyttjande, en stor olikhet i likvärdighet beträffande resurser och 

tillgänglighet samt kvalitet etcetera. Eftersom den traditionella strukturen, där 

vägledarverksamheten varit en integrerad del i skolenheterna, med rektor som närmaste chef 

kan frågan om balansen mellan styrning uppifrån – nedifrån aktualiseras (Nestor, 2005). Att inte 

vara en egen, självständig verksamhet kan vara en av orsakerna till att vägledarna har svårare att 

föra fram sina synpunkter och rätt arbetsuppgifter. Central placering av vägledare för att 

därigenom bättre utnyttja vägledningsresurser och skapa bättre vägledningsstrategier i 

kommunerna diskuteras i SOU 2001:45 och av Fransson och Lindh (2004). Därigenom skulle 

vägledarna som en självständig enhet under den kommunala barn- och 

utbildningsenheten/förvaltningen på ett effektivare sätt kunna hävda sina intressen och 

koncentrera sig på studie- och yrkesvägledningens egentliga uppdrag. 
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2.4 Problemområde 

Enligt Sveriges vägledarförenings etiska deklaration
1
 bör en av våra grundläggande intentioner 

vara att elever, barn, ungdomar och vuxna, ska kunna välja sina livskarriärer utefter sina egna 

förutsättningar, intressen och förmågor Elever ställs i högstadiet inför den första stora 

brytpunkten då de ska välja till gymnasiet.   

SYV kommer i kontakt med människor i olika faser av omställning, brytpunkter och utveckling 

och många gånger skapar våra attityder, insikt om egna möjligheter och föreställningar olika 

trösklar. Utifrån våra skilda bakgrunder skapar vi ofta föreställningar om vad som är realistiskt, 

önskvärt och möjligt för oss (Sawyer, 2006). Vår ”ryggsäck” med attityder, värderingar och 

handlingshorisont färgar våra val. Skolverket (2011) lyfter i sina värdegrunder fram att skolan 

också ska ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar att nå målen. Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, betonar likvärdighet i sina värdegrunder för 

skolan vilket följande utdrag ur läroplanen visar.  

 ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Skollagen föreskriver att utbildningen inom 

varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den 

anordnas.” (Lgr 11, sid 8). 

Stycket betonar lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, samt att utbildningen ska vara likvärdig. Skolverket har också gett ut 

Allmänna råd om studie- och yrkesorientering (skolverket, 2009a) där skolverket på sid 6 säger; 

Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera sina 

intressen och möjligheter och därigenom komma fram till individuella och välgrundade val 

beträffande studie- och yrkesvägar. Utifrån sina behov behöver eleverna information om 

studie- och yrkesvägar för att göra väl underbyggda val.(Skolverket, 2009, sid 6) 

En mer progressiv roll för studie- och yrkesvägledningen beskrivs på sid 14 (ibid.) 

Arbetet med studie- och yrkesorientering ska enligt läroplanerna bidra till att motverka 

sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller 

kulturell bakgrund.(Skolverket 2009, sid 14) 

Skola, och yrkesvägledningen har med andra ord en framträdande uppgift i att bryta 

begränsande mönster för individer. Med begränsande mönster syftar studien bl.a. på olika 

bakgrundsfaktorer som klass, genus och etnicitet eller sociala positioner
2
 som utgörs av en 

kombination av olika bakgrundsfaktorer. Olika rapporter från Skolverket (2005, 2011 och 

2012), Gustafsson och Hansen (2011), Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk 

                                                      
1
 www.vagledarforeningen.org 2013-03-19 

2
  Med sociala positioner menas ett komplext samband mellan klass, genus och etnicitet. Sociala positioner 

placerar individen i olika mer eller mindre fördelaktiga utgångslägen beroende på vad de för med sig av 

bakgrund med tillhörande attityder och värderingar, medvetenhet om sina möjligheter, utbildning etc. 

Chancer (2009) och Theory about circumscription and compromises (Brown 2002)   
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utvärdering (IFAU, 2012) anger att skillnader i likvärdighet ökar dels mellan skolor men även 

mellan kommuner. I skolverkets rapport likvärdig utbildning i Svensk grundskola (2012) visar 

resultaten att det finns en tendens till ökning av den socioekonomiska bakgrundens betydelse 

under senare år.  

Arbetsmarknaden och de snabba förändringar samt ökade kompetenskrav leder till två viktiga 

aspekter som påverkar, utesluter och riskerar att öka skillnaderna i förutsättningar när det gäller 

yrkesval. Det ena är de högre kraven på utbildning, vilket leder till en allt längre tid i utbildning, 

men också på att man bör vara beredd på att ställa om sig. Med andra ord ett livslångt lärande
3
 

(Lundqvist, 2010). Detta skapar bättre förutsättningar och flera alternativ på yrkeskartan för 

ungdomar som går en bred högskoleutbildning   

Vägledning är ett viktigt komplement för att hjälpa och stödja eleverna i hur de ska kunna 

förverkliga sina ambitioner. Det är därför av intresse att se hur vägledarna uppfattar hur 

kommunerna, det vill säga de som är huvudmän för vägledningen på olika skolenheter, 

uppmärksammar vägledarnas roll och hur styrningen påverkar studie- och yrkesvägledarna. 

                                                      
3
 Med livslångt lärande menas att det pga. omvärldsförändringar skapas ett behov av omställningar 

under livet, vilket kommer att innebära ett behov av omskolning. Man lär sig inte ett yrke som 

tidigare utan får kanske under livet ställa om sig flera gånger i olika yrkesområden. Ofta kräver 

olika yrken vidare -utbildningar för att behålla kompetensen. 
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3. Syfte 

Under denna rubrik kommer studiens syfte och forskningsfrågor att presenteras. 

3.1 Syfte 

Denna studies syfte är att undersöka hur studie- och yrkesvägledarnas yrkesutövning och 

kompensatoriska arbete påverkas av den kommunala styrningen. 

3.2 Forskningsfrågor 

1. Hur lyfter kommunernas olika policydokument fram vägledningens betydelse för 

kompensatorisk vägledning? 

2. Hur påverkar den kommunala styrningen studie- och yrkesvägledarnas yrkesutövning? 

3. Hur påverkar den kommunala styrningen SYV:s möjligheter att bedriva kompensatorisk 

vägledning? 
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4. Litteraturöversikt   

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för en del av den forskning som rör området 

kompensatorisk vägledning och faktorer som skapar olikheter i förutsättningar för elever i val 

av yrken och utbildningar samt anknytande litteratur relevant för denna studie. I studien har vi 

också valt att ta hjälp av Pierre Bourdieus olika begrepp, sociologiska perspektiv och 

Gottfredsons terminologi. Kapitlet avslutas med en teoretisk genomgång av styrning och 

organisation i kommunala organisationer. 

4.1 Social position och intersektionalitet 

Jeanette Hägerström har till sin avhandling ”Vi och dem och alla dom andra på komvux (2004) 

intervjuat ca 40 personer, mestadels elever och bland hennes slutsatser är att klass inom 

utbildning och skola väger tungt och att skillnaderna där reproduceras. Alla medelklasselever 

hade klara mål med sina studier, vilket också innebar att de skulle läsa vidare på 

högskola/universitet. Samtliga (utom en) med arbetarklassbakgrund som läste för att få 

gymnasie- och högskolebehörighet hade mer diffusa avsikter med sina studier. Hägerström 

(2004) menar att här syns tecken på skillnader i social bakgrund vilka även reproduceras. Anna 

Sandell beskriver i utbildningssegregation och självsortering (2007) hur ungdomarna till 

gymnasiet väljer inte bara efter genus, utan även efter klass och delvis etnicitet. Sandell skriver 

på s. 22 att; 

Segregationsproblemet ligger i första hand inte på individnivå, utan på en samhällelig ´nivå, 

där strukturer gör att vi medvetet eller omedvetet begränsar våra handlingsutrymmen. Detta 

uttrycks i kulturella praktiker som på olika sätt upprätthålls, men som också kan brytas. 

(Sandell, 2007 s. 22) 

I Sandells studie säger vägledaren Lena om sina erfarenheter på sid. 56, efter att hon påpekat att 

det i ”Akademikerstaden” var många som läste vidare på långa utbildningar (Läkare, psykolog 

etcetera.) 

När jag jobbade i Bruksort, det var ju liksom ett brukssamhälle med de flesta föräldrar hade 

låg utbildning och det är klart det är som natt och dag. Det var inte tal om läkare där inte, 

utan det var, nej... (Sandell, s. 56) 
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Skolverket lyfter, i sina policydokument, fram en mer progressiv ton, i motsats till vad 

Bourdieu
4
 hävdade om skolans roll och funktion, att motverka skillnader som beror på social 

bakgrund etcetera. Studie- och yrkesvägledningen har i Allmänna råd (Skolverket, 2009a) fått 

en uppgift att i vägledningen motverka begränsningar som beror på klass, genus och etnicitet.  

Det finns uttalade intentioner att minska olika bakgrundsfaktorers betydelse för individens 

karriärval och att bryta vissa mönster som bidrar till att olika bakgrundsfaktorer färgar och 

påverkar våra möjligheter. Samtidigt finns det i olika sätt att bemöta, att se på var elever 

kommer ifrån en tendens att konservera, eller institutionalisera olikheter och sätt att se på elever 

ur klass och etniskt/kulturellt perspektiv. I kapitlet Kultur och klass som särskiljare (Gruber, 

2007) observerar författaren attityder bland lärarna i en skola med klasser från dels ett svenskt 

område i vad som anses vara ett lugnt område, dels en klass med i huvudsak ickesvenskt 

ursprung. Lärarna vill ogärna tala om klass när det gäller ickesvenskarna, men pratar gärna om 

”medelklass” när det gäller den svenska klassen. Ickesvenskarna ses generellt som stökiga och 

jobbiga, men charmiga medan medelklasseleverna ses som ambitiösa och satsar på skolan men 

är å andra sidan litet högfärdiga och ifrågasättande. Här tonar ett särskiljande fram, ett sätt att 

kategorisera utifrån klass när det gäller den ”svenska” klassen med medelklassungdomar och 

”kulturella”, eller etniska skillnader som gör att ickesvenskarna har svårare att ta till sig 

undervisningen.  Grubers observation blir ännu intressantare i ljuset av Sawyers (2006) 

resonemang hur skolan, och SYV ibland fungerar som grindvakter i ett osynligt kontrollsystem 

för att bevara skillnader i sociala strukturer. Bourdieu framhöll skolan som en kulturell bevarare 

av normer och värderingar (Broady, 1998). Vägledarens egna attityder, värderingar och 

förståelse är ett slags filter varigenom denne ser den andres positioner. För att kunna vägleda 

utan förutfattade meningar så är det därför nödvändigt med självreflektion och att vägledaren 

synar sin egen position och vilka glasögon denne ser genom (Peavy, 1998).  

  

I en enkätundersökning utförd av Sara Högdin (2007) vilken omfattade ca 1200 elever i fyra 

skolor varav drygt hälften var av utländsk bakgrund visade sig majoriteten av eleverna med 

utländsk bakgrund ha högutbildade föräldrar men enbart en tredjedel hade tjänstemannayrken. 

Studien redovisar ett svagt samband mellan socioekonomisk position och utbildningsnivå. 

Skolverket (2004) lyfter däremot fram en rad faktorer som kopplat ihop socioekonomiskt 

ofördelaktiga positioner med dels låg utbildningsnivå, dels utländsk bakgrund. Ur ett 

vägledningsperspektiv kan generella slutsatser utifrån skolverkets, och andra liknande studier, 

leda till generella föreställningar och därmed så kallade grindvakts- eller cooling down effekter. 

Studier visar dessutom att utbildningsnivå, och andra former av kapital, har en större betydelse 

för elevens utbildnings- och yrkesval än socioekonomisk position beträffande elever med 

utländsk bakgrund (Sandell, 2007 och Sawyer, 2006). Generella antaganden om 

socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå riskerar att skapa generella förhållningssätt som 

stämmer överens med Sawyers (2006), och De la Reyes (2005) diskussion om 

grindvaktsfunktioner och ”Cooling down”-samtal hos t.ex. vägledare och annan skolpersonal. 

Högdins (2007) enkätundersökning avslöjade att det i elevernas familjebakgrund fanns en 

relativ vid diskrepans mellan socioekonomisk position och arbetsmarknadsposition. Samtidigt 

hade majoriteten av eleverna relativt välutbildade föräldrar. Lundqvist (2010) bekräftar 

                                                      
4
Bourdieu betonade skolans roll som reproducerare av tidigare värderingar, vilket innebar att 

skolan som institution snarare hade en konserverande effekt på normer, värderingar och positioner 

som grundar sig i sociala och kulturella bakgrunder (Broady, 1998) 
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förhållandet men visar dessutom på kompensatoriska drivkrafter som istället söker förbättra den 

sociala positionen genom en bra utbildning, även för elever till lågutbildade föräldrar. 

Utbildning blir en språngbräda som föräldrarna saknat i form av förlorat socialt, kulturellt och 

utbildningsmässigt kapital. Oavsett utbildningsbakgrund hos föräldrarna förefaller utbildning 

för dem vara en väg ut för deras barn, dvs. eleverna i undersökningen. I Lundqvists 

undersökning (ibid.) förefaller det också finnas ett visst tryck på eleverna. De får göra vad de 

vill ”bara de skaffar sig en bra utbildning som leder till ett bra jobb” kan man sammanfatta. 

Trycket att ta sig från deras nuvarande socioekonomiska position verkar vara de främsta 

drivkrafterna, och det ”fria” valet vara underordnat så länge det leder till ökat socialt och 

kulturellt kapital. 

 

Sedan 1990-talet har det uppstått en mer komplex bild av olikheten i elevernas sociala villkor. 

Enligt Sara Högdin (2007) har inkomstklyftorna ökat i Sverige samtidigt som andelen barn med 

arbetarbakgrund minskat. Antalet skilsmässor har ökat och därmed antalet ensamstående 

föräldrar vilket gör bilden ännu mer komplex. Bakgrundens betydelse har snarare rört sig bort 

från ett renodlat klassperspektiv mot en bakgrund där föräldrarnas utbildningsnivå är en viktig 

faktor för hur eleven ser på sina möjligheter och val. Etnicitet har tidigare setts som en markör 

för låg utbildningsnivå, arbetslöshet och traditionella könsmönster men har framförallt på senare 

år differentierats vilket t.ex. Högdins (ibid.) undersökning visat. I hennes analys är 

sannolikheten för att flickor (med utländsk bakgrund) får läxhjälp av sina föräldrar är tre gånger 

så stor om föräldrarna är högskoleutbildad (ibid.). Högdin refererar till ett antal studier där 

stödet hemifrån bedöms vara av stor betydelse.  

4.2 Teoretiska utgångspunkter för studien 

Under denna rubrik kommer vi att närmare redogöra för olika begrepp, teoretiska perspektiv och 

hur styrning påverkar, och samverkar, med studie- och yrkesvägledning. En viktig teoretisk 

utgångspunkt är hur olika socioekonomiska positioner påverkar våra studie- och yrkesval. 

Sociala positioner och intersektionalitet samt Bourdieus begrepp om kapital-, fält-, och habitus 

intar därför en stor del av vår forskningslitteratur. Gottfredson teori kan betecknas som 

utvecklingspsykologisk men är intressant för vår kompensatoriska inriktning eftersom teorin  

berör hur olika sociala positioner indirekt påverkar våra studie- och yrkesval. Styrning är av stor 

vikt att belysa eftersom vår studie berör hur vägledarverksamheten påverkas av den kommunala 

styrningen. 

4.2.1 Kapital, fält och habitus 

Pierre Bourdieu (1930 – 2002) var en berömd fransk sociolog och kulturantropolog. Han är 

mest känd för sina teorier om kapital, fält och habitus. Bourdieu undviker att tala om klass, utan 
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definierar snarare hur vi positionerar oss i egenskap av sociala fält, tillgångar och hur vår 

habitus formas av vår historiska och kulturella bakgrund (Webb, 2002). 

 

Med kapital menas att vi har olika uppsättningar med tillgångar beroende på vilken kontext vi 

agerar i. För att förstå hur kapital fungerar i sociala sammanhang kan vi titta närmare på 

symboliskt kapital. Med det menas att vi har en viss mängd förtroende och innehar en viss 

prestige i ett socialt sammanhang som beror på hur andra värderar vårt anseende. Det ska inte 

ses som konkreta värden, som en examen eller som ett ekonomiskt kapital. Kulturellt kapital är 

den viktigaste kapitalformen för att förstå hur Bourdieus begrepp påverkar och transformeras. 

Ett kulturellt kapital är hur vi pratar, hur vi uppför oss i olika kulturella kretsar, kännedom om 

vanor och seder, värderingar och attityder. Hur väl vi passar in, och fungerar, i olika sociala 

sammanhang beror på olika kulturella attityder, värderingar och attribut. En fin titel kan ge ett 

högt anseende i vissa kretsar och kan fungera som ett inträdesbevis, en biljett in i olika sociala 

grupper. Men ett kulturellt och socialt kapital fungerar bara i rätt kontext. En professor, utan 

kännedom om fotboll, i en supporterförening till AIK riskerar att inte få något erkännande för 

sin titel utan ses kanske snarare som något suspekt. Men i en akademisk kontext kan denne 

erhålla mycket prestige på grund av sitt symboliska-, kulturella- och utbildningskapital. Det 

finns olika kapitalformer, Ekonomiskt kapital, utbildningskapital och socialt kapital men de 

grundläggande kapitalformerna är kulturellt och symboliskt kapital. Vi kan ha ett ganska 

oansenligt ekonomiskt kapital men om vårt kulturella och symboliska kapital ger oss högt 

anseende och prestige kan det bidra till att vi lättare positionerar oss inom fältet vi agerar i. Det 

hjälper oss att stratifiera oss och skapa fördelaktiga positioner (Webb, 2002).  

 

Vi lever i sociala sammanhang där vi ofta på olika sätt strävar att ta oss fram och att skapa 

positioner. Fält är det område på den sociala kartan där vi rör oss och agerar. Vi agerar inom 

olika fält. Inom våra yrken rör vi oss inom vissa fält som inbegriper utbildning, yrkeskunnande 

och vissa förmågor. I alla sociala sammanhang i vilka vi rör oss finns det kulturella attityder, 

värderingar, regler och konventioner för vad som anses bra och mindre bra, passande och 

mindre passande. Beroende på vilken mängd och vilken typ av kapital vi för med oss kommer vi 

att kunna positionera oss på olika sätt. Ju mer kapital vi innehar som anses rätt i ett visst 

sammanhang, desto högre prestige och anseende kommer vi att få möta. Vi har en viss mängd 

kapital förkroppsligade i form av värderingar, attityder och förvärvat samt transformerat kapital 

som delvis predisponerar oss till hur vi agerar i olika situationer. Med vår uppväxt inkluderar vi 

ett antal kulturella attityder och värderingar som i sin tur leder till att vi skapar olika 

dispositioner för våra mentala strukturer, som i Bourdieus terminologi betecknas habitus (ibid.)  

Habitus är våra förvärvade kulturella attityder och värderingar som bidrar till att skapa ett 

klassmedvetande hos oss. Klassmedvetandet medför att vi för med oss värderingar och attityder. 

Det medför därmed också att vi identifierar oss med andra människor ur liknande kulturella och 

utbildningsmässigt liknande klasser. Habitus är därmed en osynlig struktur som förenar, eller 

skiljer oss åt beroende på vår bakgrund. Habitus är i sig ingen statisk struktur utan genom livet 

kan vi på olika sätt komma att förändra våra positioner. Habitus är en struktur som är vår egen, 

individuella och som också påverkas genom våra erfarenheter och vår egen personliga agent. Vi 

kan genom att förbättra vårt sociala kapital genom utbildning eller förvärva andra kapitalformer 

och därmed genom social mobilitet förändra våra dispositioner och därmed vår habitus. Men 

habitus är seglivade strukturer och de kulturella värderingar som vi föds in i kommer på olika 
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sätt att följa med oss genom livet och på olika sätt påverka oss, ofta omedvetet men ändå 

närvarande(Broady, 1998).  

Sociala positioner innebär ett komplext förhållande där social bakgrund, etnicitet och genus, 

påverkar våra positioner när det gäller arbetsmarknad, utbildning och karriärval (Chancer, 

2009). Bourdieu utvecklade begreppen kulturellt och socialt kapital för att definiera olika 

sociala positioner i komplexa förhållanden i form av ”kraftfält” där främst vårt sociala och 

kulturella kapital inverkar på våra möjligheter(Broady, 1998).  Sociala positioner är ett 

dynamiskt begrepp. Även om vi växer upp, anammar och utvecklar värderingar efter den 

kulturella och sociala kontext vi lever i så är vi utvecklingsbara genom vår egen personliga 

”agent”. Genom nya erfarenheter och nya upplevelser kan vi skapa andra förändrade sociala 

positioner och förändra vår egen habitus, eller personliga struktur vilken är färgad av vår sociala 

och kulturella bakgrund (ibid.). Ett annat begrepp som brukar användas för att beskriva hur 

klass, genus och etnicitet samverkar är intersektionalitet dvs. att de olika faktorerna påverkar 

varandra i komplicerade mönster. Begreppet har blivit kritiserat för att inte uppmärksamma 

ojämlikheter, eller kvalitativa skillnader mellan de olika faktorerna i önskad omfattning 

(Sandell, 2007). Oavsett begreppsformulering, Bourdieu, social positionering eller 

intersektionalitet, behövs någon form av begrepp för att analysera individuella skillnader i 

förutsättningar beroende på olika bakgrundsfaktorer (ibid.). Bourdieus resonemang vilar på en 

sociologisk grund och kan i stor utsträckning visa varför vi väljer utifrån ett klass- och 

genusperspektiv. Sawyer visade i sin studie att både föräldrar och ungdomar såg utbildning som 

ett sätt att öka såväl utbildnings- socialt och kulturellt kapital (Sawyer, 2006). Man hoppades 

därigenom att öka den sociala mobiliteten och förbättra sina positioner(ibid.). I Lundqvists 

studie möjligheternas horisont (2010) visar Lundqvist genom ett antal ungdomars berättelser 

hur föräldrarnas sociala och kulturella bakgrund påverkar och färgar ungdomarnas studie- och 

yrkesval. Framträdande drag är att föräldrarna vill att de ska satsa på en utbildning, oavsett 

föräldrarnas utbildningsbakgrund. Ungdomarna ser det ofta som en rationell väg till social 

rörlighet. En alternativ väg att nå en bättre position än föräldrarna nuvarande sociala position 

och till en bättre karriär.  Enligt Bourdieus förklarings- och begreppsformuleringar kan man 

säga att ungdomarna strävar efter att förbättra sitt sociala kapital genom att dels stratifiera sig 

mer fördelaktigt, dels öka sitt sociala kapital genom vidgade kontaktnät och genom att 

positionera sig i utbildningsfältet. 

4.2.3 Gottfredson  

Gottfredson började intressera sig för hur, och varför människor begränsade sig utifrån vissa 

mönster, på så sätt påminner Gottfredsons spirande intresse och inriktning om det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Hon utvecklade sedan ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv i och med att barn med samma föräldrar kunde skilja sig åt markant. Med det 

utvecklingspsykologiska perspektivet studerade hon hur barnen, och senare ungdomarna, genom 

olika stadier och samspel med omgivningen anpassade sina framtida yrkesaspirationer. Genom 

ett samspel mellan sin tro på sig själva, vad som ansågs vara realistiskt genomförbart och hur 

individen anpassat sig till olika normer och attityder. Därefter ringar individen in ett visst 

område på ”Yrkes- och utbildningskartan” som överensstämmer med de kompromisser som 
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denne gjort (Gottfredson, 2005). Kompromisserna visade ett starkt samband mellan kön och 

valda yrken, men också hur man väljer efter sociala positioner, olika attityder och värderingar 

till yrken etcetera. Attityder och värderingar som vi tar till oss under vår uppväxt bidrar till att vi 

ringar in olika tänkbara, som vi ser det utifrån vår begränsade handlingshorisont, alternativ. 

Gottfredson använder termen omkringgärdande
5
.  

Gottfredson (Brown, 2002) beskriver i kapitlet Theory about circumscription and compromises 

hur barnet implementerar omgivningens attityder, värderingar och sociala föreställningar vidare 

upp i tonåren. I tonåren begränsar denne sina val utifrån vad han/hon anser vara önskvärt och 

realistiskt. Brown beskriver också kulturella värderingar och attityders relativt stora påverkan på 

våra val. Brown menar att våra attityder, som beror på vår kulturella bakgrund i stor 

utsträckning styr våra val mer eller mindre omedvetet(Brown, 2002). Gottfredson har ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv på hur individen begränsar sina val. I olika åldrar 

uppmärksammar vi olika saker, som t.ex. könsroller, vuxnas attityder till olika yrken och 

utbildning etcetera. Teorin beskriver hur individen genom ett socialt samspel observerar 

attityder, värderingar och förhållningssätt vilket påverkar vad vi anser vara realistiskt och 

överkomligt för oss. Gottfredson förespråkar att man dels fokuserar på vad individen avstår 

från, och varför, dels ”konstruktiv realism”. Vägledaren kan därigenom hjälpa individen att 

både bredda dennes alternativkarta och hitta varför denne begränsar sig och därefter hitta 

strategier att förvärva kunskap etc. som behövs (Brown, 2002). Ett annat sätt att beskriva 

tillämpningen av ovan nämnda vägledarstrategier i kompensatorisk mening är att 

perspektivvidga. Men det handlar också om att stärka individens självuppfattning om den egna 

förmågan. Peavy (1998) kallar det ”empoverrment”, dvs. att förstärka individens tro på sin egen 

förmåga som ett led i att nå mål som ligger bortom nuvarande handlingshorisont.  

4.2.4 Styrning och organisation 

Studiens forskningsfrågor involverar också kommunal styrning, dels genom vägledarnas 

uppfattning om hur den påverkar deras uppdrag, dels genom styrdokument och dess mål. Alla 

tre kommuner som ingår i studien har mål- och resultatstyrda organisationer vilka kan jämföras 

med Den demokratiska styrkedjan (Nestor, 2005) och innebär ett hierarkiskt sätt att 

implementera beslut. Genom att beslut fattas i de politiska församlingarna får de olika 

verksamhetsenheterna (utbildnings- sociala enheter etc.) i uppdrag att utföra dem. Via enheterna 

delegeras uppgiften till de verksamma ute i enheterna. Det är ett top – down sätt att besluta, 

genomföra och verkställa uppgifter, mål och strategier (ibid.).  

Enligt Eastons schema för analys av politik så är det politiska systemet ett av flera system i 

samhället (Se figur 1). Där finns det kulturella, ekonomiska och det sociala systemet. Alla dessa 

samspelar med varandra och har olika uppgifter. Det politiska systemets främsta uppgift är att 

fördela värden men till skillnad från de övriga systemen så är det politiska en auktoritativ 

                                                      
5
 Omkringgärdande är den översättning och formulering som studiens författare anser passar in på 

vad Gottfredson kallar circumscription(2005). Med termen omkringgärdande menas hur individen 

anpassar sina tänkbara alternativ och möjligheter beträffande studie- och yrkesval på en kognitiv 

karta där individens attityder, värderingar och kunskap om alternativ och sina egna möjligheter 

påverkar och skapar ett begränsat fält av möjliga studie- och yrkesalternativ. 
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fördelare av värden(Bäck, 2006). Dessa är bindande och två exempel är kommunallagen och 

skollagen. För skolan och studie- och yrkesvägledningen är skolverkets mål och läroplan 

juridiskt styrande för verksamheterna men i den politiska processen så finns det olika intressen 

som påverkar och delvis påverkar utflödet. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Eastons politiska schema. Bäck (2008) Den svenska politiken 

 

 
 

Easton menade att samspelet mellan dessa system kan liknas vid flöden, in- och utflöden, eller 

input och output. Outputen resulterar i olika former av återkoppling som i sin tur påverkar det 

som kommer in, input. Mellan output och återkoppling finns det, som Easton beskriver som en 

outcome, det som är det reella resultatet av input och output (Bäck, 2008).   

Eastons modell passar för en rationell mål- och resultatstyrd verksamhet efter traditionell 

modell som vi kan se i den politiska organisationsmodellen. Genom politiska nämnder och 

kommun- landstingsfullmäktige fattas beslut vilka ålägges verksamhetsenheterna i kommuner 

och landsting genom olika organisationsformer varav den traditionella sektorbaserade 

organisationen har varit den vanligaste. I och med införandet av beställar- och utförarsystem har 

organisationerna förändrats i vis mån (Gustafsson, 1996). Offentliga organisationer är till sin 

natur betydligt mer komplexa beträffande relativt vaga och komplexa mål jämfört med privata 

(Christensen, 2005).  Den politiska organisationsform vi har i Sverige är en auktoritativ 

fördelare av resurser och beslut, även om besluten påverkas och formas av många intressen och 

instanser på vägen. När väl beslut fattats sker implementeringen i stor omfattning i vertikal 

riktning uppifrån politisk församling  förvaltningar  verksamhetsutövare. Bäck (2008) 

modell av Eastons schema visualiserar vad som Easton kallar aggregerande processer, dvs. olika 

intressen som påverkar besluten och det komplexa samspelet mellan dem. 

Efter kommunaliseringen och friskolereformen 1993, uppstod olika, nya påverkansfaktorer 

vilka även de kan ingå i vad som påverkar output men som bättre kan beskrivas som indirekta 

styrningsfaktorer. Direkta styrningsmekanismer är t.ex. juridisk, ekonomisk och ideologisk 

medan indirekta styrningsfaktorer kan vara kommunala, lokala eller marknadsekonomiska 

aspekter och intressen som indirekt påverkar(Pierre, 2007). Om man tar Bäcks (2008) 

formulering om Eastons schema och beskriver den i termer av en auktoritär styrare av tjänster så 

har vi vad man kan kalla en aktiv styrningsmodell, dvs. att någon beslutar, besluten 
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implementeras och verksamhetspersonalen utför arbetet. Sedan utvärderar man, beslutar vad 

som gick fel, fattar nya beslut och börjar processen på nytt.  

Men styrningsproblemet omfattar flera dimensioner. I Styrning med samverkan eller styrning av 

samverkan (Nestor, 2005) nämns olika faktorer som påverkar styrningen; 

 

 

 

Figur 2. Dimensioner av styrning (Nestor, 2005)  

 

Styrning uppifrån-------------------------------------------------- styrning nedifrån 

                                                        Balans 

  

 

 

Aktiv styrning--------------------------------------------------------- Interaktiv styrning 

  

Dessutom har vi så kallade marknadsekonomiska aspekter på styrningen (ibid., Pierre, 2007). 

Nya friskolor riskerar att skapa nya förhållningssätt hos många vägledare. Förutom att vägleda 

elever blir vägledaren en del av skolans ansikte utåt och en marknadsförare. Därmed kan så 

kallade lojalitetskonflikter uppstå dels gentemot de grundläggande värderingarna och skolans 

mål att locka fler elever(ibid.).  

Samverkansmodellen ingår i en grupp styrmodeller som kallas interaktiv styrning, i motsats till 

aktiv styrning
6
 där tidigare styrkedja ingår(ibid.). Enligt den traditionella modellen med beslut 

som fattas i toppen och beslut som implementeras av tjänstemän och verksamhetspersonal i 

vertikal ordning innebär aktiv styrning snarare styrning av samverkan. Interaktiv styrning kan 

istället tolkas som styrning med samverkan (Nestor, 2005). 

Skillnaden mellan modellerna är i huvudsak vad som kan kallas dialog, eller samtal mellan dels 

de som beslutar om vad man ska göra och dels dem som ska utföra det. I samverkansmodellen 

(som ingår i de interaktiva styrningsmodellerna) är dialogen inbyggd(ibid.). Här är mål- och 

resultatredovisningen inbyggd i dialogen och sker hela tiden interaktivt. Någon traditionell 

utvärdering sker egentligen inte utan den är en kontinuerlig del av samtalet. Dessutom lär de 

som fattar besluten av verksamhetspersonalen och tvärtom (Nestor, 2005). Därmed sker även ett 

interaktivt lärande mellan de som utför och de som beställer, det vill säga de politiska 

församlingarna och enskilda utförarenheterna eller, enligt en funktionell beställar-

utförarorganisation i en politisk beställarorganisation och enheter för utförandet (Gustafsson, 

1996). 

                                                      
6
Aktiv styrning är studiens egen formulering i vilken vi avser en styrning i avsikt att implementera 

beslutade åtgärder, strategier etc. I aktiv styrning finns möjligheter att påverka främst innan 

beslutet fattats, men möjligheterna att påverka är små när åtgärder och strategier är 

implementerade. 



 

17 

 

5. Metod 

Hur påverkar kommunal styrning vägledarnas möjligheter att arbeta kompensatoriskt med vissa 

grupper? Här presenteras studiens metod och tillvägagångssätt. Utifrån tre flerfalls-studier vill 

vi få fram specifika svar på hur olika styrmekanismer påverkar studie- och yrkesvägledarnas 

upplevelser av hur styrningen påverkar deras yrkesutövning.  

 

Den hermeneutiska cirkeln är nödvändig i denna studie då den är ett arbete som vill förstå den 

sociala vekligheten som vi alla är en del av (May, 2001). Då vi som författare till denna studie 

har med oss förkunskaper och ibland även fördomar och förutfattade meningar behövs ett 

växelspel mellan förförståelse och erfarenhet även mellan del och helhet och mellan teori och 

praktik (Thurén, 1997). Därför är studien tredelad, enkätfrågor till vägledare, intervjuer med 

vägledare och insamling av data gällande de tre kommuner som är valda. Dessa tre delar har 

genererat en större erfarenhetsbas som var för sig har sina brister men som tillsammans har 

kompletterat varandra och ökat förståelsen för denna studies syfte (May, 2001). De tre delarna 

kommer att skapa en bild av varje kommun som tre sinsemellan olika fall med både olikheter 

och likheter. Vi har använt oss av kvalitativa, semistrukturerade enkätfrågor kodade men inte 

helt konfidentiella. Detta då en påminnelse skulle kunna skickas ut via mail om svar inte erhölls. 

Vid analys av materialet behövde de olika kommunerna kunna urskiljas och de olika typerna av 

verksamhet, som svarande vägledare arbetar inom, för att få en tydlig fallbeskrivning av varje 

kommun. Vi har delvis använt oss av sjuskaliga graderingar som svarsalternativ för att avgöra 

hur deltagarna uppfattar sitt deltagande och möjligheter att påverka (Bil. 2). Enkätsvaren har 

använts till att skapa intervjufrågor som klargjorde de skillnader som existerade mellan de olika 

vägledarna inom samma kommun, men också för de diskrepanser som uppstod mellan de tre 

valda kommunerna. Datainsamlingen är avgörande för att studera resultaten i de olika 

kommunerna, resultat som många gånger ligger till grund för politiska beslut och åtgärder 

(May, 2001). De omnämnanden av studie- och yrkesvägledning i de mål- och styrdokument 

som fanns på kommunernas hemsidor har använts men med en förståelse att dessa också är 

påverkade av de individer som har sammanställt dessa och den sociala kontexten (ibid.).  

5.1 Analysmetod 

De tre teman, som grundar sig på forskningsfrågorna, har använts som riktlinje vid analysen av 

kommunernas mål- och styrdokument. Någon djupare innehållsanalytisk eller semiotisk analys 

har inte använts, då resultaten från enkäter och intervjuer ger vägledarnas uppfattning av dessa 

kommunala dokument och svarar därför mot studiens syfte (May, 2001). För att få fram mönster 
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och ev. strukturer i enkätsvaren har en matris (Bil. 5) använts, och frågorna med öppna svar har 

var för sig blivit granskade med tematiseringen för denna uppsats i fokus. De graderade (1-7) 

svarsalternativen har vi räknat ut medianvärdet på via en tabellmall och redovisat i tabeller 

under varje kommuns fallbeskrivning. Fråga 12 i enkäten var otydlig i sitt svarsalternativ och 

därför skickades ett tillägg ut för att förtydliga svarsalternativet och alla vägledare som 

medverkat i enkäten svarade på detta senare svarsalternativ (Bil. 3). Intervjuerna har analyserats 

med hjälp av tematiseringarna. Resultaten från enkäterna och intervjuer kommer att jämföras 

med faktisk statistik.  

5.2 Avgränsningar och urval 

 

Tre kommuner är valda, i studien benämnda Avik, Bevik och Cevik. Genom en kombination av 

enkätfrågor till vägledare i kommunen så är vår avsikt att en kvalitativ, djupare bild av varje fall 

ska framträda.  

Vi har utgått från närhetsprincipen vid valet av kommuner för att göra undersökningen mer 

avgränsad och genomförbar. Vi har valt bort att intervjua kommunala enhetschefer och liknande 

på högre styrande/verkställande poster i kommunerna då de bör stå bakom de offentliga policy-

och måldokument som beaktas i denna studie. Missivbrev via mail (bil.1) skickades ut till alla 

vägledande verksamheter under kommunal regi, i de aktuella kommunerna. Den skickas inte ut 

till vägledare i friskolor, inte heller till de coachföretag som kan finnas i dessa kommuner, inte 

till arbetsförmedlingar som har vägledande verksamhet, då gruppen arbetssökande och gruppen 

tillhörande socialförvaltningens försörjningsstödstagare inte ligger i fokus i denna studie. Vi är 

medvetna om det inflytande föräldrars bakgrund och förutsättningar har på sina barn gällande 

resultat i skolan, denna studie fokuserar inte på dessa faktorer utan har medvetet valt en 

kommunal organisationsnivå och dess implementering i de studie- och vägledande 

verksamheterna i kommunen.  

5.3 Undersökningsstrategi 

I undersökningen ingår både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. Den kvalitativa 

ansatsen är till för att få med det som inte framkommer i enkäter och datainsamling. För att få 

fram vad vägledarnas upplevelser är och hur de uppfattar styrningens påverkan är det i hög grad 

relevant med kvalitativa intervjuer. Det kvantitativa perspektivet var relevant för uppsatsen för 

att visa hur starka sambanden är och i vilken omfattning dessa samband kan mätas och jämföras 

utifrån statistiska generaliseringar. Statistiken ger möjligheten till att förstå och skapa 

referensramar till enkäterna i undersökningen (Holme, 1991). Urvalet av statistik är 

grundläggande och ska skapa en bild av valda kommuner. Vår strävan var att i datainsamlingen 

hålla fokus på de jämförelser och uppgifter som behandlar frågeställningarna och syftet i denna 

uppsats. Genom att använda oss av enkäter, intervjuer och datainsamling vill vi få en 
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triangulering för att därmed få en fullständigare bild av de tre valda kommunerna och använda 

varje metods styrka.  

5.4 Tillförlitlighet och giltighet 

För att kunna få en mer generell förståelse för hur de kommunala styrningsmekanismerna 

påverkar vägledarnas arbetsuppgifter och mål behöver vi nå ut till så många vägledare vi kan. 

Ett visst bortfall skedde gällande enkätsvar. I Avik föll 7 av 12 svar bort. I Bevik 1 svar av 4 

bort och i Cevik 6 av 9. Enkäterna, med strukturerade frågor och skalor syftar dels till att ge 

undersökningen en bredd och dra generella slutsatser, dels öka undersökningens reliabilitet. 

Därutöver använder vi oss också av två kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. 

Intervjufrågorna är strukturerade på samma tematiska sätt som enkäten. Tematiseringen ska ge 

en överenstämmelse mellan enkätfrågorna och intervjufrågorna. Intervjuerna ger författarna 

möjlighet att, utifrån resultaten från enkätsvaren, fördjupa och förtydliga eventuella avvikelser i 

svar mellan de olika vägledarna. På så sätt eftersträvar uppsatsen en hög grad av reliabilitet. 

Med de semistrukturerade frågorna i enkäten så ges möjligheten till öppna svar för de tillfrågade 

vägledarna. Alla enkäter innehåller samma frågor och urvalet är tydligt i vilka de skickas till. 

Giltigheten är begränsad till de kommuner som finns med i undersökningen, och till de 

individuella uppfattningar deltagande SYV har. 

5.5 Etiska ställningstaganden 

I denna undersökning kommer de etiska riktlinjer som finns uppsatta av Vetenskapsrådet vara 

vägledande för oss som utför undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002).  

Via missivbrev har de berörda parterna informerats om syftet med enkäten och med uppsatsen i 

enlighet med informationskravet (Bil. 1). Frivilligheten har betonats vid deltagande genom att 

ett nej har respekteras utan att ifrågasätta motivet bakom, genom att betona möjligheten att inte 

besvara frågor och möjligheten att fritt bryta deltagandet utan konsekvenser. Detta av respekt 

för individens autonomitet.  

Studiens utförande är genomtänkt med de fyra grundkraven som vägledande principer och 

utformad för att undvika att skada de tillfrågade eller utöva påtryckningar för att få fram 

information. Med tanke på studie- och yrkesvägledarnas position, vilka ibland kan vara ganska 

få i en liten kommun, så kommer enkäterna att kodas och på så sätt kommer 

konfidentialitetskravet att uppfyllas i denna undersökning då vi inte använder de intervjuades 

namn.  

 

Studien ger inte fullständig konfidentialitet då kodningen är utformad på så sätt att en 

påminnelse kunde skickas ut vid uteblivet svar. Denna kodning  kopplade vägledare till 

specifika verksamheter och specifik kommun. Vi har i studien avidentifierat kommunerna  och 

de studie- och yrkesvägledare som har deltagit. De källhänvisningar som dels  innehåller 
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information om kommuners och deltagares namn, dels innehåller information som gör att 

deltagarna kan identifieras, har avidentifierats. Vid behov, i kontrollsyfte eller forskningssyfte 

kan dessa uppgifter erhållas. Genom valet av frågor, medvetenhet om vår förförståelses 

påverkan och genom tydlighet före, under och efter undersökningarna har författarna till denna 

studie haft som mål att varje individ, som deltagit i denna undersökning, kan känna sig fri att 

dra sig ur eller avsäga sig deltagande. I enlighet med nyttjandekravet ska deltagarna känna sig 

trygga i att forskningen inte ska användas i något annat syfte än forskning. (Vetenskapsrådet , 

2002). 
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6. Resultatredovisning och analys 

Under denna rubrik kommer resultaten från kommunala styrdokument, enkätsvaren och 

intervjusvaren att presenteras. Innan studien presenterar vad olika styr- och 

utvärderingsdokument samt övergripande mål säger kommer en kort presentation av kommunen 

att inleda. Varje kommun och redovisningen av dess styr- och målrelaterade policydokument 

kommer att följa enligt en fallbeskrivning där vi använder namnen Avik, Bevik och Cevik. Efter 

styr- och policydokument följer intervjusvaren. Därefter kommer vi att presentera enkätsvaren 

under en egen rubrik med kommentarer till frågor där svaren kan anses vara av större intresse. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys uppdelad i teman som följer frågeställningarna. 

6.1 Fallstudie Avik 

Avik tillhör kommungrupp 3 och har en högskola. Avik tillhör därmed gruppen av större städer. 

Avik ligger dessutom relativt nära en storstadsregion med ungefär en timmes restid med tåg/bil. 

Kommunen har i dag en relativt stor inflyttning, vilken också beskrivs i verksamhetsplanerna, 

som påverkar utbyggnaden av skolverksamheterna. 

Alla skolor i Avik är målstyrda, det vill säga politikerna sätter upp nationella och lokala mål och 

anslår pengar. Barn- och utbildningsförvaltningen i Avik formulerar mål i en årlig 

verksamhetsplan. De pengar som skolorna tilldelas förvaltas och fördelas inom varje skola där 

rektor har budgetansvar.  

2012 hade 9,1 procent av befolkningen mellan 25 – 64 år mer än tre års eftergymnasial 

utbildning. En förbättring med 49 procent sedan 2002, då ca 6,3 procent hade mer än tre års 

eftergymnasial utbildning. 73 procent hade klarat behörighetskraven till gymnasiet 2012, en 

förbättring från 2002 (68 %) med 5 procentenheter. Skillnaden från riksgenomsnittet hade också 

minskat med 3 procentenheter från 2002 till 2012 då skillnaden var fyra procentenheter. 

6.1.1 Mål och strategier på kommunal nivå 

Den övergripande, ledande styrningen är uppdelad i sju olika verksamhetsprocesser, dessa är att 

främja demokrati; att tillgodose behovet av utbildning; att tillgodose behovet av vård och 

sociala tjänster; att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid; att tillgodose behovet av 
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miljö- och samhällsbyggnadsarbete; att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete; samt att 

främja näringsliv och arbete
 7
 

Avik barn- och utbildningsnämnd har ansvar för 42 förskolor, 23 grundskolor och tre 

gymnasier. Dem som arbetar har uppdrag från nämnden att höja kvaliteten på undervisningen så 

att alla elever ska lyckas i skolan. Mål från läroplan, skolplan och verksamhetsplan ska 

användas utifrån elevernas behov. Detta är utgångsläget för skolans lokala verksamhetsplan. 

Rektor och pedagoger tar fram målen för skolans arbete och beskriver genomförandet. Ett tema, 

att tillgodose behovet av utbildning framträder (Barn- och utbildningsförvaltningen och Barn- 

och utbildningsnämnden 2013). Ett försök till självstyrande enheter kommer också att prövas 

från och med i år, där vissa grundskolor kommer att placeras direkt under kommunstyrelsen. 

SYV omnämns inte specifikt i kommunens verksamhetsplan men de områden som berör 

vägledning indirekt presenteras. 

 Att tillgodose behovet av utbildning: 

Den här processen är en del i att ge individen kunskaper och förutsättningar för att lyckas väl i 

arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning vilket har 

en kompensatorisk innebörd. Kommunen har relativt höga mål (85 %) till 2015. Ur en 

ekonomisk synvinkel ligger Avik under riksgenomsnittet i kronor/elev med 6700 jämfört med 

motsvarande stora städer och 9800kr/elev jämfört med större städer(ibid.). Det som kommunen 

definierar som ”hållbar utveckling” under sociala värden:  

Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga 

behov uppfylls. I Avik handlar det bland annat om social omsorg, utbildning och trygghet, 

jämställdhet, mångfald, ickediskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och 

kulturella välfärd och en god folkhälsa (Barn- och utbildningsförvaltningen och Barn- och 

utbildningsnämnden, 2013). 

       

En del i ett nytt resursfördelningssystem inom kommunen är en förändring av kriterierna i 

nämndens strukturindex, där ökad hänsyn tas till föräldrarnas utbildningsbakgrund. I stora drag 

kan förändringen sammanfattas med att viktningen för elevens föräldrars utbildningsnivå ökar: 

Det överensstämmer med aktuell tidigare forskning som finns i studiens litteraturöversikt, om 

utbildningsbakgrundens betydelse för elevens utbildnings- och yrkesval. I verksamhetsplanen 

planeras också att inrätta en tjänst som utbildningsinspektör för kommunens skolverksamhet. 

6.1.2 Intervjuer Avik 

Två intervjuer genomfördes i Avik kommun, en vägledare från grundskolan (SYV 2) och en 

från gymnasieskolan(SYV 1). Intervjusvaren visade att den kommunala styrningen påverkade 

dels genom ekonomisk styrning, men även genom (frånvaron) av kommunala mål, strategier 

och riktlinjer. SYV 2 ansåg att den politiska styrningen kom till uttryck främst genom 

ekonomisk tilldelning. 

                                                      
7
www.avik.se  Avidentifierat 

http://www.avik.se/
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Vägledare 2 ansåg att mål och strategier nästan inte alls fanns i kommunen. Rektorer och 

skolledare har inte heller satt upp några mål, eller haft synpunkter på vägledningsverksamheten. 

I den mån SYV känner sig (o)uppmärksammad är det genom den ekonomiska styrningen. SYV 

1 ansåg att de ekonomiska begränsningarna skapade en bekymmersam situation och att de med 

nuvarande ekonomiska resurser inte klarade av att bedriva en vägledning med kvalitet. SYV 1 

upplevde situationen som så bekymmersam att denne endast kunde ge ett minimum av 

vägledning och inte alls i den utsträckning som denne skulle vilja. 

Flera kommentarer i fråga fyra från de andra vägledarna i enkäten hade liknande formuleringar. 

Flera menade att den kompensatoriska vägledningen drabbades och att SYV i kommunen inte 

kunde ge vägledning i tillräcklig omfattning. Avik har en relativt hög andel elever per SYV. I 

snitt är tilldelningen ca 700 elever per SYV. Avik är en inflyttningskommun med en hög andel 

utrikes födda. Detta återspeglar sig även i svaren. En SYV kommenterar i fråga fyra att elever 

med invandrarbakgrund och funktionshinder drabbas hårdare på grund av de begränsade 

vägledningsresurserna. Möjligheten till riktade insatser upplevdes också som begränsad. 

Tillsammans med kommentaren från SYV 1 visar bristen på vägledningsresurser att den drabbar 

den kompensatoriska vägledningen. SYV 1 uttryckte: 

En hel del av min tjänst jobbar jag med IM elever … där har man ganska lite på fötterna 

och de drunknar lite grann i programeleverna … man skulle behöva så mycket mer 

vägledning för att, för motivationshöjande samtal o såna saker, men det drunknar lite i den 

totala mängden. Man pratar med sina chefer och såna saker och eh det pratas i tankar att 

man i den här kommunen kanske måste göra någonting mer för avhoppade elever eeh och 

då skulle vägledningen vara en viktig del. Liksom vi är inte helt osynliga men eh men sen 

ska det till att de politiska besluten så att det blir någon skillnad (SYV 1) 

Den bristande resurstilldelningen drabbar på flera sätt. Samverkan med elevhälsan, med andra 

personalgrupper och tid för reflektion samt utvärdering påverkas också. Det påverkar också 

kontakter med andra utbildningsanordnare. Samtliga vägledare ansåg. Svaren var i Avik 

enhetliga i sina formuleringar att den begränsade resurstilldelningen gjorde det svårt att vägleda 

med kvalitet och att få tiden att räcka till för kompensatorisk vägledning. Samtliga vägledare 

svarade ja på fråga 12, det vill säga att de behöver mer resurser för kompensatorisk vägledning. 

Vägledarnas svar anger att de upplever att kommunen saknar mål och strategier för 

vägledningsverksamheten, samt att de begränsade ekonomiska resurserna påverkar 

vägledningen. 

6.2 Fallstudie Bevik 

Bevik räknas till kommunerna i tätbefolkad region, tillhörande kommungrupp 9
8
, antalet 

invånare i kommunen är ca 16000 och närmaste stad med högskola är Avik kommun. Bevik 

                                                      
8
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ligger ca 1 timmes tågresa från Stockholm. Andelen, i Beviks kommun, som har minst tre års 

högskolestudier uppgick 2012 till 5,8 % av befolkningen och antalet behöriga till gymnasiet på 

64 %, ligger lägre än rikssnittet på 77 % för år 2011/2012. 

Skolförvaltningarna i Bevik är uppdelade på två förvaltningar. Barn- och 

utbildningsförvaltningen som ansvarar för arbetet med förskolor och skolor. Under 

Arbetsmarknads och utbildningsnämnden är socialförvaltningen placerad och under detta ligger 

Arbetsmarknads- och Utbildningscentrum, AU-Centrum, som ansvarar för frågor kring 

arbetsmarknad, introduktion och integration, vuxenutbildning, kompetensutveckling. Här 

har verksamhet som handlar om vuxnas livslånga lärande placerats. SYV som finns i 

kommunen har ingen egen organisation inom kommunen, Varje skolenhet ansvarar för sin egen 

vägledningsverksamhet med ett antal kommunala övergripande mål och delmål. vägledarna i 

Bevik deltar i elevhälsoteam, som har en egen verksamhetschef.  

Kommunen införde under 2012 en ny styrmodell som ska användas för att nå de uppsatta 

strategiska målen, som utgår från kommunfullmäktiges beslut i konkreta uppdrag. I kommunens 

vision uttalas inga specifika mål gällande studie- och yrkesvägledning. SYV har dock i 

kommunen arbetat fram en handlingsplan för vägledningen i kommunen. Denna fanns som länk 

via en av grundskolornas vägledningssida och omnämndes av vägledare i kommunen vid 

intervju, men inte på några andra av kommunens informationssidor. Vägledarna samarbetar med 

varandra och med närliggande kommuner, främst Avik, som egna initiativ på vägledarnivå.  

6.2.1 Mål- och strategier på kommunal nivå 

Visionen för kommunen är uttryckt i ”Färdplan Bevik” som är inriktad på att stärka Beviks 

kommun som varumärke. I den strategiska planen för de kommande fyra åren ingår bl. a att 

effektivisera organisationen med uppdrag att prioritera en ”ny politisk och 

förvaltningsorganisation” och en ”arbetsmodell för framtagande av strategier och 

handlingsprogram”
9
 

På Beviks hemsida finns det ett antal definierade mål i form av övergripande mål och delmål. 

Främst gäller skolprojektet de grundskolor som finns i kommunen. Gymnasieskolan är med i 

detta, men har engagerats i detta projekt först under våren 2013, främsta orsaken är att den 

tidigare rektorn var tillfälligt förordnad. Gymnasieskolan har blivit delaktiga under fas 2 av 

skolprojektet. Studie- och yrkesvägledning nämns inte specifikt utan begrepp som ”all skolans 

personal” och ”skolpersonal” används
10

. 

Ett flertal steg är utgångspunkten för arbetet med mål och visioner i kommunen, en utredning, 

en nulägesanalys som ska leda till förslag på åtgärder och fas tre där genomförandet ska äga 

rum. Bakgrunden till skolprojektet är att andelen elever som når målen i skolan har minskat till 

en nivå som kommunledningen vill ändra på. Detta för att ” att denna utveckling är oacceptabel 

och att utvecklingen måste vändas.” Ett skolprojekt startades i september 2011 med en 

planering fram till oktober 2014. Kommunen har inlett fas 2 i detta projekt som innebär att 
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åtgärder arbetas fram och presenteras i augusti 2013 och i fokus står elevernas resultat.
11

 Här 

belyses det under visionen ”En skola att vara stolt över”   

Vid en granskning av barn och utbildningsnämndens flerårsplan
12

 så är mål- och 

resultatuppfyllelsen en tydligt framträdande del, att eleverna ska bli godkända i alla ämnen, 

höga och positiva krav på alla i skolans organisation och uppföljning av elevernas resultat skall 

förbättras. Beviks kommun är i ett stort förändringsarbete och studie och 

yrkesvägledningsverksamheter som bedrivs i kommunen berörs av arbetet dels genom ett 

tydligare arbete mot måluppfyllelse för eleverna och dels genom fler anställda SYV under 

socialförvaltningens regi, AU-centrum. Det finns inga uttalade mål, styrdokument etcetera som 

behandlar SYV på ett direkt sätt. SYV har gemensamt arbetat fram en folder som visar 

arbetssätt, terminsplanering och syfte med vägledning inom Beviks kommun. Sett från 

vägledarnas perspektiv framträder en stor skillnad hur vägledarna uppfattar kommunens 

prioritering för SYV vid en jämförelse av enkätsvaren och i intervjuerna. 

6.2.2 Intervjuer Bevik 

Två intervjuer utfördes i Bevik, en SYV vid en grundskola och en SYV på gymnasieskola. 

SYV1 har en 40 % tjänst på grundskolan där hon också har en viss procents lärartjänst, utöver 

de 40 % som är avsedd för studie- och yrkesvägledning. SYV 1 arbetar ensam på skolan som 

SYV. På gymnasieskolan har SYV2 en 100 % tjänst för 300 elever och .har i samma byggnad 

ytterligare en vägledare som arbetar med grundskolans elever.  

På grundskolan berättade SYV1 hur den ekonomiska styrningen begränsade möjligheterna för 

besök utanför kommunen. En viktig aspekt då eleverna hade en begränsad omvärldsuppfattning 

och behöver se möjligheter utanför kommunen i ett perspektivvidgande syfte, enligt SYV 1 

bedömning. Detta försvårades av kommunens geografiska placering och ekonomi. I Bevik hade 

de båda vägledarna diametralt skilda uppfattningar om hur resurstilldelningen påverkade deras 

uppdrag. SYV 1 angav att den ekonomiska styrningen påverkade, och begränsade, hennes 

kompensatoriska vägledning i relativt stor omfattning  

”Ja, allt som jag vill göra ligger en bra väg iväg och kostar pengar… man har ju svårigheter 

som de i storstäderna inte har, … göra studiebesök, besöka företag … om man skulle bo i 

Norrköping, Stockholm eller Södertälje finns det helt andra möjligheter att besöka, att 

praoa och så vidare. Ja, så det är ju inte likvärdigt.”. (SYV 1)  

På gymnasiet, som ligger i centralorten, uppfattades inte detta som ett likvärdighetsproblem då 

de studiebesök som genomfördes var på universitet och högskolor. På denna skola fanns det tid 

att stödja andra elevgrupper. SYV 2 uttryckte ”De elever som man tänker på först är de som ni 

har med i enkäten[utrikes födda, låg utbildningsnivå/lågpresterande elever/studerande], men 

jag lägger krut på de elever som också ligger högre i betyg men som är lågpresterande i nåt 

eller några ämnen.”  
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Här kom ett annat perspektiv fram på att vara en liten ort, att eleverna ville flytta till större 

närliggande orter. Som SYV på det lokala gymnasiet uttryckte det;” Bevik är en liten ort där 

det inte finns nåt att göra för ungdomarna. Så givetvis vill de härifrån. Och om vi inte har 

elever kvar här så blir ju jag av med jobbet.” SYV 1 på grundskolan nämnde också detta som 

en påverkande del i den politiska styrningen, att det fanns ”outtalade förväntningar” om att 

vägleda eleverna på skolan till lokalortens gymnasium. Det perspektivvidgande arbete som 

betonades på gymnasiet var att informera eleverna grundligt om vilka möjligheter de program 

har som existerade på lokalortens gymnasieskola ” jag försöker att visa i detalj vad 

programmen har att erbjuda och de möjligheter som finns.” 

Den del av styrningen som hade direkt inflytande på SYV var rektor. Om denne var införstådd i 

de möjligheter SYV har så bidrog det till att vägledarna hade uppfattningen att kommunen 

prioriterade vägledningen i hög grad och vid en rektor med okunskap om SYV så uppfattade 

vägledarna att kommunen inte prioriterade vägledningen. Vilket också överensstämde med 

enkätsvaren i Bevik som hade en stor spridning, 1-7, på svaret om i hur hög grad kommunen 

prioriterade studie- och yrkesvägledningen. 

6.3 Fallstudie Cevik 

Cevik räknas till de större kommunerna, tillhörande kommungrupp 3
13

 och kan tituleras 

universitetsstad. Andelen som har minst tre års högskolestudier uppgick 2012 till 14 % av 

befolkningen i åldersgruppen 25 – 64 år. En ökning från 2002 med drygt 30 % från 2002.  

Antalet behöriga till gymnasiet är relativt högt, 83 %, och ligger betydligt över rikssnittet på 77 

% för år 2011/2012. Skillnaden är relativt stor till framförallt Bevik, där 5,8 % av befolkningen 

har minst tre års eftergymnasiala studier och endast 64 % klarade behörighetskraven till 

gymnasiet. Skolförvaltningarna i Cevik är uppdelade på två enheter, eller förvaltningar. En för 

förskola, grundskola och vuxenutbildningen. Den andra har enbart hand om 

gymnasieutbildningarna. Studie- och yrkesvägledningen har ingen egen organisation eller 

representation i förvaltningarna eller kommunen. Varje skolenhet ansvarar för sin egen 

vägledningsverksamhet med ett antal kommunala övergripande mål och delmål. 

Gymnasievägledarna i kommunen ingår i ett eget nätverk som inte inkluderar vägledarna på 

grundskolenivå.  

På varje gymnasieskola finns 1 – 3 vägledartjänster och antalet kommunala gymnasieskolor är 

fyra (en är fristående och ingår därför inte i studien). Studie- och yrkesvägledarna på varje skola 

ingår i elevhälsan och utgår från ett helhetsperspektiv när det gäller synen på vad som påverkar 

eleven. Likaså har vägledarna på skolorna ett upparbetat kontaktnät med olika kommunala och 

regionala instanser som arbetsförmedling, försäkringskassan och sociala myndigheter. Varje 

gymnasieskola har dels en rektor och skolområdeschef. Kontakter med kommunen sker främst 

via skolområdeschefen. På grundskolenivå ser fördelningen annorlunda ut. Vägledarna sitter 
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oftast på två olika skolor och skolans rektor är ansvarig för respektive skolas utformning och 

resurstilldelning av vägledartid och övriga vägledarresurser. På tre av fem kommunala skolor, 

med f 5-9, ingår vägledarna i elevhälsan i likhet med gymnasieorganisationen.  

6.3.1 Mål- och strategier på kommunal nivå 

På Ceviks hemsida finns det ett antal definierade mål i form av övergripande mål och delmål. 

Målen gäller för båda skolförvaltningarna, det vill säga både på grundskole- och gymnasienivå. 

De två olika teman som målen är uppdelade i har stor vikt för studie- och yrkesvägledningen ur 

två olika perspektiv. 

 • Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras. 

Temat har ett perspektivvidgande perspektiv och uppmuntrar till att utbildningsnivån ska öka. 

En ökad utbildningsnivå hjälper, ur ett vägledarperspektiv, individen att vidga sina alternativa 

yrkesalternativ. En högre utbildningsnivå medför både att arbetskraftskompetensen ökar, men 

även att medvetandenivån och därmed den individuella utvecklings- och demokratiperspektivet 

ökar (Wahlström, 2009). Samtidigt aktualiserar även målsättningen de olikheter i individernas 

sociala bakgrund som på olika sätt påverkar studie- och yrkesval (Skolverket, 2009 och 2012). 

utbildningssatsningar kommer därför att kräva mer av särskilt stöd (skolverket, 2009) men 

också genom att använda vägledningens resurser, t.ex. tidigare i skolan och i samarbete med 

övriga yrkeskategorier för att öka medvetandet, intresset och elevernas handlingshorisonter. I 

SOU 2001:45 (Fransson och Lindh, 2004) föreslås en kommunal plattform för vägledning. Den 

är tänkt att öka vägledarnas kompetens och effektivitetsutnyttjande i form av en mer 

kommuncentrerad verksamhet istället för den modell som varit mest traditionell med rektor som 

ansvarig för vägledningen.  

Det andra huvudtemat kan sammanfattas i följande övergripande mål: 

• Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns 

kompetensbehov 

I formuleringen finns det en tydlig hänvisning till vad Wahlström (2009) beskriver som 

effektivitetsperspektivet (ibid.). I det övergripande målet ska skolan säkerställa ett existerande 

behov av arbetskraft, och därmed bör utbildningen tjäna arbetsmarknadens behov. Samtidigt 

fyller det första utbildningstemat även ett utvecklingsperspektiv. En högre utbildning innebär 

även att förutsättningarna för ett mer kritiskt förhållningssätt i form av ett ökat medvetande och 

förståelse för hur samhällsförändringar etcetera. påverkar oss ökar(ibid.). 

Utvecklingsperspektivet innebär både en jämlikhetssträvan och en demokratisk tanke om att 

individuell utveckling skapar bättre förutsättningar för ett jämlikare och mer demokratiskt 

samhälle. Högre utbildningar kräver idag att man utvecklar ett mer kritiskt förhållningssätt, 

vilket också är en viktig förutsättning för ett företags konkurrenskraft idag
14

.  
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Cevik har 2012 gjort en utvärdering av studie- och yrkesvägledningen där skolverkets riktlinjer 

enligt 2009 års rapport, samt Lgr11 har varit i fokus
15

. I utvärderingen lyfter man även fram 

vägledningens kompensatoriska roll. Styrningen av vägledningsverksamheten diskuteras och tre 

alternativ framträder, varav det som rekommenderas är att vägledarna placeras i en egen, central 

enhet under utbildningsförvaltningen. Kompetenskraven uppmärksammas och målet är att 

samtliga vägledare ska ha studie- och yrkesvägledarexamen. Kompletterande utbildning ska 

kunna ges för de som inte uppfyller formella kompetenskrav. I rapporten framkommer att 

utredningen tillsatts, åtminstone delvis, pga. den kritik som framförts på olika håll gentemot hur 

kommunerna hanterat studie- och yrkesvägledningsverksamheten vilket också framkommer i 

verksamhetsplanen för barn- och utbildningsförvaltningen. 

6.3.2 Intervjuer Cevik 

Två intervjuer genomfördes i Cevik. Båda är verksamma som SYV på två olika gymnasieskolor 

i Cevik. SYV 1 har en heltidstjänst fördelat på två gymnasieskolor. På den ena skolan har hon 

två andra kollegor, och på den andra en kollega. SYV 1 har inte jobbat så länge utan började 

arbeta i kommunen för ett par år sedan.  SYV 2 har också en heltidstjänst och jobbar ensam på 

sin skola som har knappt 600 elever. På dennes skola finns också vuxenutbildningen, där tre 

vägledare sitter. 

 

SYV på gymnasienivå i Cevik ingår alltid i elevhälsoteam, vilket SYV 1 tycker är positivt. Hon 

uttryckte att helhetsperspektivet var stort inom skolan och att det uttrycktes genom att 

vägledningen var en del av elevhälsoteamet på skolan. Hon ansåg att den kompensatoriska 

vägledningen gynnades av helhetsperspektivet och att SYV ingår i elevhälsoteamet. SYV 2 

menade att studie- och yrkesvägledningsverksamheten egentligen inte skulle ligga i elevhälsan 

enligt skollagen, utan skulle ha en mer självständig profil. Det fanns positiva saker med 

elevhälsan också, men verksamheten kunde vara mer renodlad som en mer självständig 

verksamhet. Båda ansåg att den kommunala styrningen främst yttrade sig genom ekonomisk 

styrning. 

 

Samarbete med kommunen skedde via en mellanhand (skolområdechefen) och 

utvecklingschefen i kommunen. Det fanns upparbetade samarbetsformer och kontakter med 

andra instanser inom kommunen och mellan regionala förvaltningar som sociala myndigheter 

och projekt för ungdomar i behov av stöd, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.  

Vägledare 1 uttryckte att denne kunde sköta, och styra sitt arbete självständigt. De två tydligaste 

begränsningarna, och irritationsmomenten vilka kan härledas till kommunal styrning och 
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resurstilldelning var främst ett svårarbetat och differentierat kontaktnät mellan såväl andra 

kommuner som inom sin egen kommun. 

Det är oklart vem som gör vad jag kan känna ibland. Jag har inte jobbat här så länge så och 

jag har inte fått någon bra introduktion utan det kommer med tiden men tar så väldigt 

mycket tid till beslut. Vi fick i höstas reda på vi inte skulle starta upp vissa 

särskoleutbildningar och då blev det en ny människa som stod i aulan och berättade det och 

för mig som inte jobbat så länge så visste jag knappt vem personen var, eller för, ja 

bakgrunden. När det gäller vissa stora frågor finns det ingen organisation i det, inga roller. 

Det är en parentes men för att förstå bakgrunden. (SYV 1) 

Ibland förekom det att ingen ansvarig fanns att hitta i enskilda elevärenden pga. att 

omkringliggande kommuner saknade kontaktpersoner. Även inom kommunen förekom det 

svårigheter med att hitta rätt kontakter. Lösningen som SYV 1 hade var att kommunen skulle ha 

tydligt definierade arbetsbeskrivningar och ansvarsområden för att tydliggöra vem som skulle 

hjälpa till med vad. 

Vägledare 1 ansåg att särskoleeleverna, som var i stort behov av kompensatoriska resurser, fick 

sitta emellan. Bakgrundsfaktorer som socioekonomisk position, genus och etnicitet var ingen 

specifik markör för kompensatorisk vägledning utan; 

Först och främst brukar jag inte tänka så. När en elev kommer in till mig då möter jag 

eleven. Sedan när eleven börjar berätta om t.ex. sämre ekonomiska förutsättningar än andra 

elever då säger jag vilka möjligheter som finns. (Kommentar av SYV 1) 

Vägledare 2 hade ungefär samma uppfattning men nämnde att det fanns kulturella aspekter 

också.  Denne ansåg att kompensatorisk vägledning innefattade en vid omfattning från 

högpresterande elever som upplevde studiesituationen som jobbig till kulturella aspekter, till 

exempel elever som riskerade att skickas hem för att giftas bort. Ekonomisk styrning påverkade 

enligt V2 mest och hon bekräftade en liknande upplevelse av sparkrav och brist på resurser för 

kompetensutveckling och utbildningstid. 

Sandell beskriver hur många vägledare bär med sig olika tolkningar av individers 

förutsättningar, generella svårigheter beroende på social position etcetera (Sandell, 2007). 

Sawyer (2006) beskriver det som en slags omedveten grindvaktstendens i form av styrning mot, 

enligt vägledaren, mer lämpliga mål, eller cooling down. Vägledarens kommentar, ”När en elev 

kommer in till mig då möter jag eleven”, kan innebära en strävan efter ett mer förutsättningslöst 

samtal, att inte låta egna tolkningar av generella svårigheter på grund av social position etc. 

påverka dennes vägledning. Att inte låta sig färgas av generella samband som framträder i 

forskning av olika sociala positioner kan minska risken för omedveten styrning av eleven.  Både 

V 1 och V 2 ansåg att de mötte eleven utan någon direkt tanke på att kompensatorisk vägledning 

utifrån social position eller liknande, utan mötet fick bestämma vilket behov eleven hade.  

V 1 har en bakgrund från särskolan vilket kan påverka dennes fokus på särskoleelever när det 

gäller kompensatorisk vägledning. Vägledaren återkom ett flertal gånger till elever med 

särskolebakgrund och deras specifika problem vad gäller att erhålla likvärdiga förutsättningar. 

Främst var det brister i kommunens samordning och organisation som medförde att de hamnade 

i kläm på olika sätt. Tidigare nedskärningar hade också drabbat särskoleleverna värst enligt 

SYV 1. Vida kontaktnät och samarbete med olika vitt skilda instanser innebar att mycket tid 

gick åt till att jaga rätt personer.   
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En annan kommun några mil härifrån som man får ringa runt för att där finns ingen uttalad 

person som har hand om den uppgiften. Växeltelefonisten vet ju inget och det slutar med att 

man börjar prata elevärenden i växeln, och det går ju inte. (SYV 1) 

Båda vägledarna nämnde att det förekommit en utvärdering av vägledarverksamheten och att 

det fanns tankar att centrera verksamheten i en egen enhet. I utredningen finns det inga 

kommentarer eller hänvisningar till vad vägledarna anser om hur vägledarverksamheten bör 

organiseras. SYV 2 uttryckte det som tråkigt att inte utredningen 2012 ledde till en 

omorganisation av verksamheten under en egen chef. Enligt SYV 2 kunde verksamheten ha 

fokuserat mer på vägledning och kompetensutveckling med en egen organisation.  

6.4 Enkätsvar 

Här redovisas enkätsvaren från vägledarna i de tre fallstudierna. Totalt skickades 25 enkäter ut 

och bortfallet var 14 av 25. Beräkningarna redovisas i form av ett stapeldiagram (Fig. 3). Dessa 

grundar sig på den matris (Bil. 5) som utarbetats för analys av de resultat som erhållits. 

Diagrammet, visar dessa resultat, i form av medelvärden/kommun. Svarsalternativen var 0-7, 

där 0 står för lägsta grad och 7 står för i allra högsta grad. Kommentarer till svaren följer 

diagrammet på nästa sida. 

Fråga fem: Vägledarna i Bevik anger i mycket hög grad att den ekonomiska styrningen 

påverkar deras kompensatoriska vägledning. I Avik är spridningen (Bil. 6) störst med 0 – 7 

medan Cevik visar minst värden. I alla tre kommunerna anser de flesta vägledare att den 

ekonomiska styrningen påverkar vägledningen i hög till mycket hög grad. I Avik uppgav 

vägledarna i det öppna svarsalternativet, fråga fyra, att den ekonomiska styrningen påverkade 

deras kompensatoriska vägledning i hög till mycket hög grad. Vägledarna uppgav såväl i 

enkätfråga fyra och i intervjusvaren att det höga elevantalet begränsade deras möjlighet att 

bedriva en vägledning med kvalitet. I Bevik var speciellt intervjusvaren delade. SYV 2 i Bevik 

uppgav att den ekonomiska styrningen kunde begränsa hennes kompensatoriska vägledning 

medan SYV 1 uppgav att hon inte upplevde någon begränsning. Tvärtom hade hon tid och 

resurser att vägleda samtliga elever i tillräcklig grad. 

 



 

31 

 

 

Figur 3. Stapeldiagram genomsnittsvärden enkätsvar. Första, andra och tredje 

kolumnen i varje frågestapel är i tur och ordning Avik, Bevik och Cevik. 

 

 

Fråga 6: Återigen är det vägledarna i Avik och speciellt Bevik, som anser att de, i mycket hög 

grad påverkas av kommunens styrning genom politiska beslut, mål och riktlinjer. Cevik anger 

lägre genomsnittsvärde på 4,3. Vägledarna i Cevik angav i intervjuerna att de dels hade 

möjligheter att påverka i viss mån, dels att kommunen uppmärksammade vägledningen. 

 

Fråga 7: Vägledarna i Avik och Bevik uppfattar att kommunen prioriterar kommunen i lägre 

grad än Cevik. Bevik har också den högsta spridningen mellan 1 – 7 och det lägsta 

medianvärdet (Bil. 6). två av tre vägledare angav bara 1 på i hur grad kommunen prioriterar 

vägledningen. I Cevik upplevde vägledarna att kommunen prioriterade 

vägledningsverksamheten i högre grad än de båda andra kommunerna vilket också 

intervjusvaren angav. 

 

Fråga 8: Vägledarna i Avik och Cevik uppgav att de hade kännedom om kommunala strategier, 

mål och riktlinjer för vägledningsverksamheten i hög till mycket hög grad. Det är lite 

förvånande att vägledarna i Avik uppgav ett så högt genomsnittsvärde (5) med motsvarande 

medianvärde (Bil. 6) eftersom flera vägledare i det öppna svarsalternativet och intervjusvaren 

angav att kommunen i stor utsträckning saknade strategier och riktlinjer för 

vägledningsverksamheten. I Bevik var samtliga värden höga. Genomsnitt 6, spridning 5 – 7 med 

ett medianvärde på 6.  Även om Bevik saknar officiella styrdokument och inte gjort några 

utvärderingar som Cevik gjort har samarbete funnits mellan vägledare och kommunledning. Ett 

dokument som redogör för vad vägledarna ska göra har också gjorts i Bevik, i samarbete mellan 
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utbildningsnämnden och vägledare. Cevik visar också höga värden med 5,3 i genomsnitt och ett 

medianvärde på 6 (bil. 6). I Cevik har kommunen gjort en omfattande utvärdering av 

vägledningsverksamheten i kommunen och även lämnat förslag på en omorganisation till en 

självständig vägledningsenhet. Vägledarna i Cevik har också i intervjuerna uppgivit att 

kommunen, speciellt under senare år, uppmärksammat vägledningen och nämnt utvärderingen 

och förslaget att omorganisera vägledningsverksamheten. 

 

Fråga 9: I Cevik uppgav vägledarna att de hade en hög till mycket hög kännedom om 

kommunala strategier, mål och riktlinjer för elever i behov av kompensatorisk vägledning. Avik 

överraskar eftersom de i det öppna svarsalternativet, samt i intervjuer, dels uppgav att 

styrningen i hög grad begränsade deras möjligheter att bedriva kompensatorisk vägledning, dels 

att kommunen saknade mål och strategier för vägledningsverksamheten. 

 

Fråga 10 a och b: I samtliga kommuner var intresset högt att få veta mer om kommunala mål 

och strategier för vägledningsverksamheten. Speciellt högt var värdena i Cevik där samtliga 

angav i högsta grad, I Avik var medianvärdet också 7, men spridningen var också stor mellan 1 

– 7 (bil. 6). Vägledarna i samtliga kommuner var i hög till mycket hög grad intresserade att 

delta i utformningen av mål och strategier för vägledningsverksamheten. I både Avik och Cevik 

var medianvärdet 7, i högsta grad (bil. 6).  

 

Fråga 11: Avik och Cevik visar de lägsta värdena med 3 respektive 3,7 i deras uppfattningar 

om det finns kommunala strategier, mål eller insatser som stödjer/hjälper dem att bedriva 

kompensatorisk vägledning. Beträffande Avik överensstämmer det låga värdet med de öppna 

enkätsvaren och intervjusvaren som i flera fall menade att dels den ekonomiska styrningen 

begränsade deras möjligheter att bedriva kompensatorisk vägledning, dels avsaknaden av 

kommunala strategier och intresse från kommunen för vägledningsverksamheten. I Cevik 

uppgav de intervjuade 3,7 vilket innebär att de hamnar mellan Avik och Bevik. Vägledarna i 

Bevik uppgav det högsta värdet, 4,3, trots att V 2 (Bevik) uppgav att den ekonomiska 

styrningen och antal elever begränsade hennes förmåga att bedriva kompensatorisk vägledning. 

Men uppfattningen är olika mellan V 1 och V 2 (Bevik) beträffande möjligheten att bedriva 

kompensatorisk vägledning. 

 

Fråga 12: Öppen fråga där samtliga vägledare i alla tre kommuner uppgav att mer resurser 

behövs för kompensatorisk vägledning. 
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6.5 Analys 

6.5.1 Mål och styrning 

 

Samtliga kommuner har en traditionell mål- och resultatstyrd organisation enligt en modell som 

kan liknas vid Eastons modell(Bäck, 2008). Samverkan sker mellan vägledare i form av nätverk 

och verksamhetschefer i samtliga kommuner. Det finns en skillnad i upplevelse av gensvar från 

kommunledning och vägledare i de olika kommunerna. I Cevik upplevde vägledarna det som att 

de fick en bra respons på sina förslag, och i Bevik fanns det också en konstruktiv samverkan. 

Däremot i Avik nämnde vägledarna inget om något gensvar eller uppmärksamhet från 

kommunen i sina kontakter.  

Ingen av kommunerna har specificerat studie- och yrkesvägledningen i några officiella 

policydokument. Däremot så har Cevik utvärderat och kartlagt vägledningsverksamheten i 

kommunen inför en kommande omorganisation där vägledningsverksamheten ska bilda en egen 

enhet. I Bevik finns det ett, av vägledarna utarbetat, dokument som behandlar 

vägledningsuppdraget. Skolverket med flera har gjort ett antal utvärderingar som vi hänvisar till 

i bakgrundsbeskrivningen. Deras slutsatser är i stort sett samma som studien gjort. Ett stort antal 

kommuner saknar specifika beskrivningar av studie- och yrkesvägledningen och behandlar ofta 

området i ringa omfattning. Resursfördelningen varierar också mellan cirka 500 elever/SYV till 

cirka 700 elever/SYV. Detta avspeglar sig också tydligt i vägledarnas uppfattning om 

förutsättningarna att bedriva vägledning. I stor utsträckning påverkar resursfördelningen 

dessutom den kompensatoriska vägledningen. Däremot så har två av studiens kommuner 

uppmärksammat vägledningen på olika sätt och det förekommer i två av studiens kommuner 

(Bevik och Cevik) en ökad fokusering på vägledningen.  

I de övergripande målen, som berör hela skolverksamheten, finns det i alla kommuner mål och 

riktlinjer för att öka det kompensatoriska inslaget. Avik vill till exempel öka antalet elever som 

får behörighet till gymnasiet och för högskolebehörighet. I verksamhetsplanen står också att 

man vill öka andelen elever som vill fortsätta mot högre studier. Beslut att införa en tjänst som 

kommunal skolinspektör och att vikta resursfördelningen mot vilken utbildningsbakgrund 

föräldrarna har innebär också ett kompensatoriskt inslag. I Bevik ingår liknande målsättningar 

för att måluppfyllelser i antalet behöriga till gymnasiet ska öka och på så sätt förbättra 

förutsättningarna i kompensatorisk riktning. I Cevik vill man öka utbildningsnivån genom att 

fler väljer högskolestudier. Genom olika delmål vill man öka antalet elever som är behöriga för 

högskolestudier. I utvärderingen 2012 av vägledningsverksamheten anger också Cevik 

vägledningens kompensatoriska roll. Genom utvärderingar och förslag till ny skolorganisation 

har man uppmärksammat vägledningen, vilket också har framgått av vägledarnas uppfattning i 

intervjuer och enkäter. 
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6.5.2 Vägledarnas uppfattning om hur kommunal styrning påverkar deras yrkesutövning 

I de tre kommunerna fanns det skillnader i vägledarnas uppfattning om hur deras arbete 

påverkades. Framförallt i Avik uttryckte svaren i fråga fyra att den ekonomiska styrningen 

påverkade deras verksamhet. SYV 1 uttryckte det på följande sätt: 

Rollen att vi konkurrerar med allting annat för det finns inget överflöd nånstans i skolans 

värld. Så tyvärr får vi stryka på foten många gånger. De här eleverna som får allra mest de 

får ett minimum. Ingen elev får mer än ett minimum i dag för att vi är så få. (SYV 1) 

Kommentaren innehåller flera viktiga ansatser, ”tyvärr får vi stryka på foten många gånger”, 

antyder att vägledarna känner sig lågt prioriterade. Kommunen har heller inga policydokument 

som behandlar vägledningen. Det kan förstärka känslan ytterligare av marginalisering, att vara 

en yrkeskår som inte får sina resursbehov uppfyllda. Kommentaren anger också att ekonomin är 

en viktig faktor som också påverkar vägledningens kvalitet. I landet varierar antal elever per 

vägledartjänst från 106 till 3333 (Axelsson, 2013). I Avik är antalet elever per vägledare ca 700. 

I Cevik och Bevik är det ungefär 500 elever per vägledare. Vägledningsbehovet beror också på 

elevgruppernas sammansättning där elevfaktorer
16

 utgör en viktig del. Elever med t ex utländsk 

bakgrund eller elever i behov av extra stöd kan kräva mer vägledarresurser än andra elever för 

att uppnå likvärdighet i vägledningen.  

Även inom kommunerna förekommer det skillnader i hur vägledarna upplever förutsättningarna 

för sitt uppdrag. I Bevik hade de båda vägledarna helt skilda uppfattningar om hur 

resurstilldelningen påverkade deras uppdrag. V 2 angav att den ekonomiska styrningen 

påverkade, och begränsade, hennes kompensatoriska vägledning i relativt stor omfattning 

medan den andre vägledaren ansåg att hon hade tillräckligt med tid. De hade också skilda 

uppfattningar om kompensatorisk vägledning. V 2 ansåg att föräldrarnas låga utbildningsnivå 

skapade det största behovet av kompensatorisk vägledning. V 1 inkluderade även 

högpresterande elever i begreppet och riktade resurser även mot högpresterande elever eftersom 

hon hade tillräckligt med tid. Betydelsen av föräldrarnas utbildningsnivå framhålls på flera 

ställen i litteraturen(Sawyer, 2006, Lundqvist, 2010, Skolverket, 2009). Utbildningsbakgrunden 

anses generellt vara den största enskilda faktorn för elevernas studie- och yrkesval samt resultat.  

Det framgår att föräldrarnas utbildningsnivå är den faktor som starkast påverkar 

betygsutfallen och har ungefär dubbelt så stort förklaringsvärde som kön och etnicitet 

(Skolverket, 2009b s, 19). 

Perspektivvidgande insatser som t ex studiebesök begränsades också i hög grad av den 

ekonomiska styrningen enligt V 2, vilket V 1 inte ansåg vara något problem då de gjorde 

studiebesök på högskolor och universitet. V 2 sade också att det fanns ett visst tryck från 

kommunen att eleverna skulle söka till gymnasieskolan (kommunens enda gymnasieskola) i 

deras hemmakommun. Enligt V 2 var det inte förenligt med hennes etik. V 1 såg inte det som 

ett större problem utan förstod kommunens situation, och nämnde att skolans vara eller inte vara 

                                                      
16

  Med elevfaktorer menas att sammansättningen av låg- och högpresterande elever påverkar 

utkomsten av studieresultat etc. En lågpresterande elev kan märkbart höja sitt studieresultat i en 

miljö med mer högpresterande och/eller studiemotiverade elever och tvärtom. 
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också påverkade hennes anställning. Här föreligger också ett dilemma, speciellt för en liten 

kommun som Bevik. Ur kommunens perspektiv kan det vara förståeligt eftersom ett vikande 

elevunderlag kan innebära att vissa program måste läggas ner. Sett ur ett elevperspektiv är det 

begränsande och en nackdel, speciellt för en liten ort med ett litet utbud på skolor och program. 

Å andra sidan minskar valfriheten om program läggs ner på hemmaorten för elever som inte vill 

studera utanför kommunen. Men vägledarens uppdrag är inte att tillgodose kommunens 

önskemål, utan skolverkets mål och riktlinjer (Skolverket, 2009a, LGR11). Ur ett 

vägledarperspektiv aktualiserar V 2 genom sin kommentar om kommunala önskemål att olika 

former av styrning riskerar att påverka vägledarnas arbeten. Från den juridiska definitionen av 

uppdraget, via kommunerna i form av huvudmannaskapet till skolans egna intressen att profilera 

sig eller som slåss med dålig ekonomi, eller av eget intresse för sitt jobb, skapas i praktiken en 

balansgång.  

Även inom kommunerna förekommer det skillnader i hur vägledarna upplever förutsättningarna 

för sitt uppdrag. I Bevik hade de båda vägledarna helt skilda uppfattningar om hur 

resurstilldelningen påverkade deras uppdrag. V 2 angav att den ekonomiska styrningen 

påverkade, och begränsade, hennes kompensatoriska vägledning i relativt stor omfattning 

medan den andre vägledaren ansåg att hon hade tillräckligt med tid. De hade också skilda 

uppfattningar om kompensatorisk vägledning. V 2 ansåg att föräldrarnas låga utbildningsnivå 

skapade det största behovet av kompensatorisk vägledning. V 1 inkluderade även 

högpresterande elever i begreppet och riktade resurser även mot högpresterande elever eftersom 

hon hade tillräckligt med tid. Betydelsen av föräldrarnas utbildningsnivå framhålls på flera 

ställen i litteraturen (Sawyer, 2006, Lundqvist, 2010 och Skolverket, 2009b).  

Den kommun som behandlar studie- och yrkesvägledning minst i sina och målsättningar har 

också de mest kritiska svaren hur vägledningsuppdragets kvalitet påverkas Vägledarna anger 3 

på hur de uppfattar att Avik prioriterar vägledningen, vilket också grannkommunen Bevik gör. 

Skillnaden mellan de två kommunerna är att den ekonomiska resurstilldelningen är snävare i 

Avik. Cevik däremot uppfattar kommunens prioritering av vägledningsverksamheten som 

ganska hög, 4,7, vilket också framgick av intervjuerna. I Cevik har man också uppmärksammat 

vägledningen i utredningar och planerar omorganisationer av verksamheten för att förstärka 

vägledningens roll. Dessutom så berörs inte antalet vägledartjänster av de kommande 

besparingarna som i hög grad drabbar lärare. 

6.5.3 Den kommunala styrningens påverkan på det kompensatoriska uppdraget 

Perspektivvidgande insatser som t ex studiebesök begränsades också i hög grad av den 

ekonomiska styrningen enligt SYV 2 (Bevik), vilket SYV 1 (Bevik) inte ansåg vara något 

problem då de gjorde studiebesök på högskolor och universitet. SYV 2 sade också att det fanns 

ett visst tryck från kommunen att eleverna skulle söka till gymnasieskolan (kommunens enda 

gymnasieskola) i deras hemmakommun. Enligt SYV 2 var det inte förenligt med hennes etik. 

SYV 1 såg inte det som ett större problem utan förstod kommunens situation, och nämnde att 

skolans vara eller inte vara också påverkade hennes anställning. Här föreligger också ett 

dilemma, speciellt för en liten kommun som Bevik. Ur kommunens perspektiv kan det vara 

förståeligt eftersom ett vikande elevunderlag kan innebära att vissa program måste läggas ner. 
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Sett ur ett elevperspektiv är det begränsande och en nackdel, speciellt för en liten ort med ett 

litet utbud på skolor och program.  

I Avik framkom att snäv resurstilldelning påverkade vägledningen negativt. Grupper i behov av 

kompensatorisk vägledning, t ex med utländsk bakgrund, berörs också av flera vägledare i 

enkätsvaren i Avik. Lundqvist (ibid.), De los Reyes (2005) och Sawyer (2006) beskriver hur 

invandrarbakgrunden påverkar studie- och yrkesvalet på olika sätt, bl.a. som exkluderande (De 

los Reyes, 2005), olika föreställningar beroende på etnisk bakgrund (Sawyer, 2006) och 

sambandet mellan socioekonomisk position och föräldrarnas utbildningsbakgrund (Lundqvist, 

2010). I Elever med utländsk bakgrund (Skolverket, 2004) visar rapporten på skillnader inte 

bara i resultat utan också på förutsättningar. I del två påpekar lärarna på två skolor, blåskolan 

och gulskolan, att några generella skillnader mellan svensk och utländsk bakgrund inte 

existerar. Skolverket (ibid.) anger att elever med utländsk bakgrund inte ska ses som en 

homogen grupp utan har vitt skilda förutsättningar beroende på föräldrarnas 

utbildningsbakgrund och andra faktorer. Mycket av den tidigare presenterade forsknings- och 

bakgrundslitteraturen behandlar hur invandrarskap utgör, eller att man delvis skapar, en 

problematik omkring det. Invandrarskap i sig skapar behov av kompensatorisk vägledning 

vilket en del av vägledarintervjuerna i Sawyer (2006) indikerar. Vägledarna i Cevik, och V 1 i 

Bevik, ville inte dela in olika elever i kategorier utan bedömde vägledningsbehovet individuellt 

i första hand. Sandell beskriver hur många vägledare bär med sig olika tolkningar av individers 

förutsättningar, generella svårigheter beroende på social position etcetera (Sandell, 2007). 

Sawyer (2006) beskriver det som en slags omedveten grindvaktstendens i form av styrning mot, 

enligt vägledaren, mer lämpliga mål, eller cooling down. SYV 1 kommentar i Cevik, ”När en 

elev kommer in till mig då möter jag eleven”, kan innebära en strävan efter ett mer 

förutsättningslöst samtal, att inte låta egna tolkningar av generella svårigheter på grund av social 

position etc. påverka dennes vägledning. Att inte låta sig färgas av generella samband som 

framträder i forskning av olika sociala positioner kan minska risken för omedveten styrning av 

eleven.  

När SYV 2 (Bevik) specificerade vilka grupper som var i störst behov av kompensatorisk 

vägledning framhöll hon föräldrarnas låga utbildningsnivå. Däremot ansåg hon inte att utländsk 

bakgrund krävde någon form av kompensatorisk vägledning. Tvärtom, de relativt få elever med 

utlandsbakgrund var ambitiösa och duktiga. I drömmarnas horisont beskriver Lundqvist (2010) 

hur utbildning ses som ett sätt att förbättra den sociala mobiliteten och nå högre mål bland 

ungdomar med utländsk bakgrund. Sociala positioner och fält produceras även genom skolan, 

vilket överensstämmer med Bourdieus teorier och begreppsbildning (Webb, 2002). Det beror på 

att skolan är en del av samhället, med rådande värderingar och attityder (Sawyer, 2006) V 2:s 

iakttagelse att föräldrarnas låga utbildningsnivå skapar begränsningar för elevernas 

omvärldsförståelse och de möjligheter som utbildning ger bekräftas delvis genom 

forskningslitteratur och vägledningsteorier (Brown 2002, Gottfredson 2005). Lundqvist (2010) 

beskriver däremot hur föräldrar, oavsett utbildningsnivå, ser utbildning som eftersträvansvärt 

vilket överensstämmer med såväl Katarina Lundqvist (2010) och Lena Sawyer (2006). Ur ett 

sociologiskt perspektiv visar V 2:s erfarenheter på hur den sociala bakgrunden och föräldrarnas 

utbildningsnivå predisponerar eleverna till vissa positioner. Vi påverkas, och tar intryck av 

attityder, sociala positioner och könsroller under vår uppväxt (Gottfredson, 2005). 

Föräldrabakgrunden innebär skilda sociala positioner vilka också transformeras till eleverna i 

stor utsträckning (Sandell, 2007). 
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7. Diskussion 

Studiens resultat överensstämmer med skolverkets analys, att skillnader förekommer mellan 

kommuner och att studie- och yrkesvägledningen inte behandlas specifikt i kommunala 

policydokument. Men tillståndet är inte statiskt, utan förändringar håller på att ske. I Två av 

studiens tre kommuner har steg tagits på väg till att ändra organisationen och/eller till att öka 

fokus på vägledningen. I två av kommunerna verkar kommunerna antingen behålla antalet 

vägledare eller utöka antalet tjänster trots ekonomiska besparingskrav. I två av kommunerna har 

vägledarna delvis arbetat med förvaltningschefer för att ta fram interna dokument som ska 

fungera som riktlinjer eller genom träffar i nätverksgrupper påverka verksamhetschefer. På 

organisationsnivå verkar man i en kommun (Cevik) gå mot en modell med egen 

vägledningsenhet, separerad från skolan. I en annan har man börjat anställa fler vägledare till 

det kommunala vägledningscentrat och fokuserar på en förstärkt måluppfyllelse för 

vägledningsverksamheten. Den tredje kommunen har mindre vägledarresurser, och vägledarna 

anser inte att resurserna räcker till för att bedriva en vägledning med kvalitet. Framför allt är det 

den kompensatoriska vägledningen som drabbas. 

Vägledarna i Avik anger bara tre på hur de uppfattar att kommunen prioriterar vägledningen, 

dvs. i måttlig grad. Skillnaden mot Cevik är stor där vägledarna angav 4,7, dvs. i ganska hög 

grad. Tyvärr var svarsfrekvensen låg i speciellt Cevik där endast 4 av 9 vägledare svarade om 

man inkluderar intervjuerna. Den var högre i Avik och svaren var mer enhetliga i sina 

formuleringar. Samtliga kommentarer i Avik behandlade hur den ekonomiska styrningen 

påverkade vägledningen. Bevik gav två nästan diametralt olika intervjusvar från vägledarna. 

Olika mönster kan ändå urskiljas i svaren från de olika kommunerna, där två av kommunerna 

har ett ökat fokus på studie- och yrkesvägledning. Men hur kommer då framtiden att se ut för 

Studie- och yrkesvägledaruppdraget? 

Vi lever i dag i en mer komplicerad, föränderlig tid än tidigare vilket bör påverka 

vägledarbehovet stort (Lundahl, 2010). Utifrån det perspektivet kan man också, utifrån tidigare 

forskning, se att elevens familjebakgrund och därmed det stöd som eleven kan få hemifrån 

påverkar elevens behov av vägledning (ibid.)speciellt om man ser till att likvärdighet i 

förutsättningar (LGR11) är eftersträvansvärt. Vi får idag mer information än tidigare och 

mycket av denna är marknadsföring vilket kräver förmåga till kritisk granskning (Pierre, 2007). 

Ökade utbildningskrav, matchning mellan arbetsmarknadens behov och individens egna mål gör 

det svårt att skapa en tydlig karta över olika möjliga karriärvägar. Vägledaren har en stor 

omvärldskunskap vilket bör användas så mycket som möjligt. Kompetensen bör därför utnyttjas 

på bästa möjliga sätt, men som vi tidigare sett i litteratur och intervjuer/enkäter, men så är inte 

alltid fallet. Vägledarnas uppdrag påverkas av ett flertal styrande faktorer varav några 

framkommit i resultatredovisningen. I studien framgår att den ekonomiska styrningen är en av 

de mer framträdande. Vilka resurser kommunerna ger vägledningsverksamheten kan öka 

skillnader i förutsättningar mellan studiens kommuner. Men andra faktorer finns också, 

segregerande inverkan på grund av det fria skolvalet, differentierande påverkan där särskiljandet 
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ger följder och leder till en ökad individualisering (Skolverket, 2009b). Det är effekter av 

politiska beslut som i sin tur beror på ideologiska perspektiv. 

Det kommer inte att finnas några enkla lösningar. Alla vägledare, utom en, ansåg att de behövde 

mer resurser för kompensatorisk vägledning. Men å andra sidan, som en annan vägledare 

uttryckte det, ”Behovet av mer resurser för kompensatorisk vägledning finns ju alltid”. 

Resurserna kommer alltid att vara begränsade och det gäller därför i hög grad hur man fördelar 

dem. Den ekonomiska styrningen genom resurstilldelning och antal tjänster är av stor vikt. Det 

är svårt att rationalisera vägledningstid, på samma sätt som i varuproduktion, även om det 

verkar finnas en stor tilltro till det från somliga håll. Men det finns olika alternativa åtgärder. 

Till att börja med kan man renodla vägledningsverksamheten genom att ta bort andra 

arbetsuppgifter som ofta har lagts på vägledaren. Det kan röra sig om administrativa sysslor, 

PRAO och marknadsföringsuppdrag. Vägledning har länge främst rörts sig om vägledning i 

traditionell, snäv bemärkelse (Lindh, 1997). Vägledning i vid bemärkelse handlar om att föra in 

vägledning genom olika kanaler. Genom att tidigt i skolan börja diskutera värderingar, attityder, 

övningar på klassnivå kan man nå ut till flera, berätta om alternativa karriärvägar och diskutera 

omvärldsfrågor ur ett vägledningsperspektiv som är några olika alternativ. Genom dessa insatser 

kan skillnader motverkas i studie- och yrkesval, som beror på sociologiska faktorer som kön, 

sociala positioner, fält och kapital, genom att tidigt medvetandegöra eleverna. Det ökade 

behovet av studie- och yrkesvägledning måste kanske mötas av nya synsätt på hur vägledning 

ska bedrivas. Dessutom kan vägledarens kompetens användas för att utforma vägledningen på 

ett mer effektivt sätt genom att tillåta en högre grad av samverkan mellan vägledare och 

kommunledning i utformandet av vägledningsstrategier i kommunen. Samverkan sker delvis, 

och intresset är mycket stort, enligt studiens enkätsvar, till att samverka i mycket hög grad. 

Kommunerna är, i studien, organiserade i traditionella, enligt Nestor (2005) hierarkiska 

organisationer där besluten implementeras.  

Det finns olika modeller för hur vägledningen kan organiseras. I SOU 2001:45, och i olika 

kartläggningar från skolverket med flera framförs tankar om en kommunal plattform där man 

koncentrerar vägledningsverksamheten. Tänkta fördelar är att samverkan lättare kan ske med 

andra instanser i kommunen, vägledarna kan syssla med vägledning och inte få andra 

arbetsuppgifter. En viktig detalj är kompetensutvecklingen för vägledare, som kan ha bättre 

förutsättningar i en egen enhet. Skolverket (2006) anger att andra arbetsuppgifter tar tid från 

deras egentliga uppdrag, vilket skulle kunna tala för en kommunal enhet. V 1 i Cevik hade 

däremot en annan uppfattning. Att vara placerad på skolan underlättade arbetet med 

elevhälsoteamet, vilket i hög grad var viktigt för det kompensatoriska vägledningsuppdraget. 

Enligt skolverket (ibid.) hade tre av fyra besökta kommuner någon form av kommunala 

policydokument som behandlade studie- och yrkesvägledningen. I vår studie var, det i vid 

mening, två av tre. I snäv mening var det en kommun som uppmärksammar vägledningen i 

kvalitets- och utvärderingssyfte och övergripande målsättningar. Nestor (2005) beskriver 

interaktiva samverkansformer för verksamheter. En egen kommunal plattform för studie- och 

yrkesvägledning skulle kunna förbättra det interaktiva samarbetet mellan yrkesverksamma och 

kommunledning. Den klassiska auktoritära och politiska formen som används i stor utsträckning 

kan liknas vid Eastons modell (Bäck, 2008) där SYV har mindre möjligheter att påverka. 

Fördelen med en interaktiv styrmodell kan vara att vägledarna kan vara med i den aggregerande 

processen på ett tydligare sätt (ibid.). 
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I samtliga kommuner ingår övergripande mål att antalet behöriga ska öka, resultaten förbättras 

och delaktigheten öka. De övergripande målen i policydokumenten för Cevik innehåller 

dessutom två klart definierade teman, eller motiv. Det ena är att öka andelen högskolebehöriga 

och högskoleutbildade, det andra är att matcha utbildning och marknadens kompetensbehov. 

Det ena temat strävar efter högre utbildning och man kan däri även skönja ett jämlikhetsideal, 

dvs. att flera ska få del av högre utbildning för både individens och samhällets bästa. Det andra 

är att utbildning ska matcha arbetsmarknadens behov, ett effektivitetsperspektiv (Wahlström, 

2009).  

Behovet av att veta mer om kommunala strategier och mål, samt att själva vilja delta i 

utformningen av dessa är stort i alla kommuner. De flesta skulle vilja kunna vara med och 

påverka i mycket hög grad. För utformningen av vägledningsverksamheten är det gynnsamt att 

så många vägledare är intresserade. Att integrera vägledarnas kunskaper kan tjäna flera syften. 

Förvaltnings- och kommunal ledningspersonal kan få ett större helhetsperspektiv. Vägledarna 

sitter också inne med specifika kunskaper, idéer och lösningar vilket kan skapa en mer 

dynamisk kultur. Att slippa mellanled i styrningen genom en egen organisation kan också 

innebära att vägledarna lättare kan fokusera på sitt uppdrag och slippa flera roller.  

Hur ser då förutsättningarna ut för det kompensatoriska uppdraget? Vi kan på goda grunder anta 

att omvärldsförändringarna i hög grad skapar vinnare och förlorare, klassresenärer eller 

kvarsittare (Lundahl, 2010). Författarna till studien anser att behovet av vägledartjänster inte 

bara kommer att öka, utan även att förändras. Med en integrerad vägledning i tidiga klasser kan 

intresset att söka upp vägledare öka för elever som tidigare inte utnyttjat möjligheten av olika 

anledningar. Med andra ord, om man strävar efter att inkludera elevkategorier som idag inte 

söker vägledning i samma utsträckning så kommer behovet av fler vägledare att öka. En 

vägledare uppskattade samarbetet på skolan i form av elevhälsoteam och menade att det gav ett 

helhetsperspektiv. Å andra sidan kanske resurserna bör renodlas för att kunna ge vägledning till 

elever i behov av kompensatorisk vägledning.  

Pierre (2007) menar att ideologisk styrning också påverkar på olika nivåer. Tankarna bakom 

friskolereformen präglas av en ideologisk strävan att valfrihet ska påverka kvalitén i 

undervisningen på ett positivt sätt i form av märkbart högre resultat. Konkurrens antas skapa 

förutsättningar för en kvalitetsförbättring. Det är indirekta, smygande förändringar som skapar 

konkurrens mellan skolor. Man strävar efter att öka ”marknadsandelarna” på elevmarknaden 

vilket försvårar och komplicerar vägledningen ur flera aspekter. Det första är att vägledaren kan 

riskera att hamna i lojalitetskonflikter eftersom denne ska representera skolan. En annan aspekt 

är att inte kunna lita på den information som skolor skickar ut. Vi har tidigare nämnt 

segregerings- och differentieringseffekter som ett resultat av friskolereformerna på 1990-talet 

(Skolverket, 2009b). En allvarligare aspekt ur likvärdighets- och den kompensatoriska 

vägledningens perspektiv är att strävan efter att utjämna förutsättningarna motverkats av 

marknadiseringen (ibid.). Kan kommunala vägledningscentra vara en lösning? Studien tror att 

det kan vara en lösning. Men man bör vara medveten om att inflytande kan förloras på andra 

sätt. Som nämndes i analysen föreligger det ofta ett minskat intresse från rektorer i kommuner 

som har avknoppat vägledningsverksamheten till egna enheter. En vägledare uttryckte också 

samverkan i elevhälsoteamen som en tillgång för hennes kompensatoriska vägledning.  

Det kommer i framtiden sannolikt att finnas ett stort behov av mer forskning i hur man effektivt 

utnyttjar studie- och yrkesvägledarnas kompetens. Vilka organisationsformer och vilka former 
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av vägledning ska tillämpas, vid eller snäv? Hur ska de ekonomiska resurserna säkerställa 

likvärdiga förutsättningar mellan kommunerna beroende på olika faktorer? Ska studie- och 

yrkesvägledarna få en egen, mer framträdande position i organisationerna? Författarna till 

studien ser med stort intresse fram emot hur framtidens vägledning kommer att vara utformad. 
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8. Konklusion 

Totalt fick vi in 11 enkäter av 25 skickade och gjorde 2 intervjuer per kommun. Resultatet 

visade både på skillnader och på likheter mellan kommunerna.  När det gäller hur studie- och 

yrkesvägledningen behandlades i verksamhetsplaner för skolan hade ingen av kommunerna 

behandlat vägledningsverksamheten specifikt. Däremot ingår vägledningsrelaterade mål i 

kommunernas policydokument i varierande grad. Cevik hade mål som tydligast relaterade till 

studie- och yrkesvägledningsområdet. Cevik hade förra året också gjort dels en egen, större 

utredning om hur vägledningsverksamheten ska organiseras, dels en större utredning om 

kommande omorganisation på förvaltningsnivå där studie- och yrkesvägledningen också 

berördes under egen rubrik. Utvärderingen berodde till stor del på kritik från skolverket. Bevik 

hade heller inte behandlat vägledningen i verksamhetsplaner men däremot hade vägledarna i 

kommunen utarbetat riktlinjer för studie- och yrkesvägledningen i ett internt dokument avsett 

för vägledarna i kommunen. I den tredje kommunen behandlades inte vägledningen i några 

policydokument eller utvärderingar. 

I två kommuner hade också förvaltningarna kommit fram till olika förändringar i organisation. 

Speciellt i Cevik har man på förvaltningsnivå förordat att vägledningsverksamheten ska bli en 

egen enhet. I Bevik hänvisar man behovet av förändringar till de låga resultat som man haft och 

till de mål som skolverket anger. Men hur tyckte då vägledarna att den kommunala styrningen 

har fungerat? 

Beträffande hur den kommunala styrningen påverkade deras uppdrag var det den ekonomiska 

styrningen som mest påverkade, enligt nästan samtliga vägledare som svarade på enkäten eller 

intervjuades, med ett undantag. Upplevelsen av hur vägledarna drabbades var dock olika. I Avik 

ansåg de flesta vägledare att elevantalet per vägledare var för stort och att man därför inte kunde 

bedriva vägledning med tillräckligt god kvalitet, och den kompensatoriska vägledningen 

drabbades hårdast. I Bevik var meningarna delade. I Cevik var det utbildningsstoppet som 

vägledarna uppfattade som en stor nackdel och som också drabbade deras kompensatoriska 

vägledning. 

Kännedom om kommunala riktlinjer, mål och strategier var i de flesta fall medelhög. Det fanns 

ett mycket stort intresse att både få veta mer om kommunala strategier och mål för vägledningen 

i kommunerna men även i att vara med och påverka utformningen av dessa. Ofta finns det ett 

ovanifrånperspektiv när man utreder verksamheter men i två kommuner berättade vägledarna att 

de hade arbetat med förvaltningschef, eller annan chef, och varit med och tagit fram förslag, 

eller diskuterat riktlinjer för verksamheten. I alla tre kommunerna ingår vägledarna i olika 

former av nätverk där vägledarna träffas månadsvis. I både Avik och Bevik svarade de flesta 

mycket lågt på i hur hög grad kommunen prioriterar vägledningen vilket också avspeglar sig i 

de låga totalomdömen på 3 som diagrammet (se Fig.3) visar. Cevik visar däremot 4,7, ”i ganska 

hög grad”, vilket kan indikera att vägledarna känner sig mer sedda vilket också intervjusvaren 

indikerade. 
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De övergripande målen i t ex Cevik och Avik kan uppfattas som ambitiösa. Delmålen inbegriper 

fler antagna på eftergymnasiala utbildningar och i Cevik bättre matchning mellan 

arbetskraftskompetens och marknadens behov. I bakgrunden och tidigare forskning relaterar 

studien till olika skillnader, i förutsättningar på individnivå, som kan bero på familjebakgrund, 

föräldrarnas utbildningsnivå etcetera. I kommuner med en låg utbildningsnivå, som Bevik där 

endast 5,8 % har minst tre års eftergymnasial utbildning och 64 % inte klarar antagningskraven 

till gymnasiet, kan det ställa stora krav på resurser för kompensatorisk vägledning. Det är 

intressant att vägledarna i Bevik anger 4,3 eller i ganska hög grad, vilket är den högsta 

angivelsen av de tre kommunerna för olika stödjande/hjälpande åtgärder, mål eller riktlinjer för 

kompensatorisk vägledning (fråga 11). Bevik har startat ett förändringsarbete för att vända 

utvecklingen vilket kan avspegla sig i vägledarnas högre uppfattning om hjälpande/stödjande 

strategier och mål. De låga eftergymnasiala utbildningssiffrorna kan också förklara att vägledare 

i kommunen menar att kompensatorisk vägledning i stor utsträckning behövs för att kompensera 

för låga utbildningsambitioner, begränsad förståelse/insikt om möjligheter och för att kunna 

perspektivvidga. Skillnaden här är stor till Cevik som har 14 % med minst tre års eftergymnasial 

utbildning och där 83 % klarar antagningskraven till gymnasiet. 

Vägledarna i Cevik, och Avik, upplever att kommunen i lägre grad än Bevik har 

hjälpande/stödjande åtgärder, mål eller riktlinjer för kompensatorisk vägledning. När det gäller 

Avik stämmer den låga uppskattningen, 3, överens med intervjusvaren och kommentarerna från 

enkäten där man angivit för små resurser för sitt vägledningsuppdrag. Nästan alla vägledarna, 

utom en, av 11 ansåg att större resurser behövdes till kompensatorisk vägledning. 

Skillnader finns mellan de tre jämförda kommunerna på alla de nivåer som skolverket gett 

generell kritik på till kommuner i sina rapporter. Men två av studiens tre kommuner har vidtagit 

steg för att förbättra vägledningen de senaste två åren och relaterar också till skolverkets mål 

och riktlinjer. I en kommun har man också tydligt angivit att utvärderingen till stor del beror på 

kritiken från skolverket som berör brister i kommunala mål, riktlinjer och resursanvändning 

beträffande vägledning. Samarbete förekommer mellan vägledare i nätverksform och 

kommunala tjänstemän på förvaltningsnivå i två kommuner.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev 

Hej! 

 

Vi heter Ann-Sofie och Kent. Vi går på studie- och yrkesvägledarprogrammet på 

Stockholms universitet. Vi har utarbetat en enkät som vi hoppas att ni vill besvara 

vilken medföljer mejlet. 

 

Syftet med denna studie är att se hur kommunal styrning påverkar era möjligheter, som 

studie- och yrkesvägledare att arbeta kompensatoriskt med olika grupper i kommunen.  

 

Vi vill titta närmare på hur den kommunala styrningen påverkar Studie- och 

yrkesvägledarnas mål och syften med vägledningen. Framförallt vill vi se hur 

styrningen påverkar vägledarnas möjligheter att ge vägledning åt elever med större 

behov p.g.a. bakgrund, enskilda förutsättningar etc. Skolverket skriver i sina 

värdegrunder att alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar oavsett bakgrund, enskilda 

förutsättningar etc. För att utjämna skillnader använder skolverket begreppet 

kompensera för att ge stöd och hjälp i den omfattning som behövs för att öka 

likvärdigheten, .d v s likadana förutsättningar oberoende bakgrund, kön, diagnoser som 

ADHD mm. 

 För att göra frågorna mer konkreta och avgränsade har vi valt olika faktorer som 

påverkas av vår bakgrund som t ex utbildningsnivå, svårigheter att nå behörighetskrav 

etc. 

 

Vi vill även fråga dig om du skulle vilja ställa upp på en intervju om ca 30 minuter med 

utgångspunkt i några av intervjufrågorna. Vi behöver intervjua två vägledare från varje 

kommun och är tacksamma för ert intresse att delta. 

 

Vi kommer också att lämna/skicka enkätfrågorna tillsammans med frankerade 

svarskuvert i ert postfack senast den 24 april. Ni kan också skriva ut enkäten och skicka 

dem via mejlet med svarsalternativet angivet.  Vi hoppas att ni kan skicka tillbaka 

enkäten så att vi har den tillhanda senast den 3 maj. 

 

Om ni har frågor omkring enkäten så kontakta oss gärna via mejl eller telefon,  

Kent XXXXXX eller Ann-Sofie XXXXXX 

 

Tack för ert intresse och vi hoppas att du kan svara på frågorna vilket är av stor 

betydelse för uppsatsen. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ann-Sofie och Kent  
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Bilaga 2. Enkätfrågor 

 

De enda som kommer att känna till de medverkande är vi, som utför undersökningen. Detta 

för att vi ska kunna koda svaren. Enkätsvaren kommer endast att användas i forskningssyfte i 

denna uppsats. Om funderingar kring enkätfrågorna uppstår är du välkommen att kontakta 

oss.  

 

Kontaktuppgifter: Keer0810@student.su.se Telnr XXXXXXXXXX 

                              Anse6168@student.su.se Telnr XXXXXXXXXX 

 

1. Är du anställd i kommunen som studie- och yrkesvägledare? Ringa in det svar som 

gäller för dig. 

Ja 

Nej 

2. Ingår studie- och yrkesvägledande uppgifter i din anställning som studie- och 

yrkesvägledare? 

Ja 

Nej 

3. Vilken utbildning för din tjänst som studie- och yrkesvägledare har du? 

Svar: 

4. Kommunens ekonomiska styrning sker genom resurstilldelning, anslag och antal tjänster 

etc.  På vilka sätt påverkas din vägledning av den ekonomiska styrningen? Berätta nedan 

(skriv gärna på formulärets baksida också); 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:Keer0810@student.su.se
mailto:Anse6168@student.su.se
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5. I vilken grad påverkar kommunens ekonomiska styrning (tilldelning av ekonomiska 

medel, tjänster etc.) dig när det gäller kompensatorisk vägledning, 
1
 

 Ange på skalan nedan i hur hög grad, där 0 står för inte alls och 7 för i allra högsta 

grand 

 0   1   2   3   4   5   6   7  

 

6. Kommunen kan styra genom politiska beslut, riktlinjer, strategier och mål. I hur hög 

grad anser du att du påverkas av dessa i din verksamhet?  

 Ange på skalan nedan i hur hög grad, där 0 står för inte alls och 7 för i allra högsta grad 

 0   1   2   3   4   5   6   7 

 

7. I vilken grad tycker du att din kommun prioriterar Studie- och 

yrkesvägledarverksamheten?  

 0 står för prioriterar inte alls och 7 står för i allra högsta grad 

 0   1   2   3   4   5   6   7  

 

8. I vilken grad har du kännedom om strategier, mål och/eller riktlinjer för studie- och 

yrkesvägledningen i din kommun? 

 0 står för inte alls och 7 för i allra högsta grad. 

 0   1   2   3   4   5   6   7 

 

9. I vilken grad upplever du att du i ditt arbete som studie- och yrkesvägledare känner till 

kommunala åtgärder, riktlinjer eller strategier för elever som har extra behov av 

stöd/kompensatorisk vägledning? 

 0 står för inte alls och 7 står för i allra högsta grad tar del 

                                                      
1
Med kompensatorisk vägledning syftar vi på vägledning i stödjande syfte för grupper som kan 

anses ha ett särskilt, eller större behov av vägledning. Det kan t ex röra sig om utrikes födda, låg 

utbildningsnivå/lågpresterande elever/studerande och elever/vuxenstuderande som inte har fått 

gymnasiebehörighet/behörighet för högskolestudier eller som på annat sätt begränsas i sina 

möjligheter p.g.a. olika förhållanden etc.  I skolverkets rapport Likvärdig utbildning i svensk 

grundskola (2012) använder man begreppet kompensera på sid 11 - 12  ”den ska också ta hänsyn 

till olika elevers behov och kompensera för ogynnsamma hemförhållanden och andra olikartade 

förutsättningar. Det är något som blivit tydligare framskrivet i den nya skollagen:” 
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 0   1   2   3   4   5   6   7 

Skriv gärna några rader vilken/vilka grupp/grupper det gäller(skriv gärna på formulärets baksida 

också): 

’ 

 

 

 

 

10. I hur hög grad skulle du vilja veta/delta mer om kommunala strategier och mål angående 

studie- och yrkesvägledning?  

Ange i vilken omfattning. 0 för inte alls och 7 för i allra högsta grad 

a) Jag skulle vilja veta mera 

0  1  2  3  4  5  6  7 

b) Jag skulle vilja delta i utformandet av strategier, mål och riktlinjer 

                     0   1   2   3   4   5   6   7  

11. Den politiska styrningen (på kommunal nivå) sker genom att ställa upp mål, riktlinjer 

och olika riktade insatser etc.  I hur hög grad tycker du det finns strategier, mål, 

riktlinjer, riktade insatser etc.  som hjälper/stödjer dig att bedriva en kompensatorisk 

vägledning
17

  

             0  står för ingen hjälp/stöd alls och 7 mesta möjliga stöd/hjälp. 

0   1   2   3   4  5   6   7  

                                                      
17

 Med kompensatorisk vägledning syftar vi på vägledning i stödjande syfte för grupper som kan 

anses ha ett särskilt, eller större behov av vägledning. Det kan t ex röra sig om utrikes födda, låg 

utbildningsnivå/lågpresterande elever/studerande och elever/vuxenstuderande som inte har fått 

gymnasiebehörighet/behörighet för högskolestudier, eller som  på annat sätt  begränsas i sina 

möjligheter.  Skolverket (Lgr 11) skriver i sina värdegrunder att en av skolans värdegrunder är 

att eleven har  likvärdiga förutsättningar oavsett var man går. I skolverkets rapport Likvärdig 

utbildning i svensk grundskola (2012) använder man begreppet kompensera på sid 11 – 12 för 

att; ” den ska också ta hänsyn till olika elevers behov och kompensera för ogynnsamma 

hemförhållanden och andra olikartade förutsättningar. Det är något som blivit tydligare 

framskrivet i den nya skollagen: 
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12.  Skulle du i din studie- och yrkesvägledarutövning överlag behöva mer tid/resurser för 

kompensatorisk vägledning? 

0 står för ingen mer tid/resurser och 7 för ingen tid/resurser alls för kompensatorisk 

vägledning 

0   1   2   3   4   5   6   7 
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Bilaga 3. Tillägg fråga 12 

 

Hej! 

 

Ursäkta för det svårtolkade svarsalternativet på fråga 12. Svarsalternativet och frågan är   

 12. Skulle du i din studie- och yrkesvägledarutövning överlag behöva mer tid/resurser för 

kompensatorisk vägledning? 

Ja 

Nej 

Vi är mycket tacksamma om ni vill skicka tillbaka det korrigerade svarsalternativet via mejl eller 

bifogade svarskuvert.  

 

Med vänlig hälsning 

Kent och Ann-Sofie 
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Bilaga 4. Intervjufrågor 

Intervjufrågor 
 

 

4. Hur tycker du att kommunal styrning påverkar dig i din yrkesutövning? 

 

1. Hur tycker du att kommunen uppmärksammar Studie- och yrkesvägledningens 

möjligheter? 

 

 

2. Hur kommer det till uttryck? 

 

3. Tycker du att styrningen påverkar dina möjligheter att arbeta kompensatoriskt? 

 

a) Ja/nej  

 

b) På vilka sätt?’ 

 

c) Vilka grupper behöver, enligt din erfarenhet, mest hjälp 

 

d) På vilka/vilket sätt stödjer/hjälper kommunen dig att arbeta kompensatoriskt 

 

 

4. Med tanke på vad vi pratat om, har du några andra tankar omkring styrning/en av ditt 

yrkesområde? 
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Bilaga 5. Enkätmatris 

Tabell 1.  Avik 

 

 

 

 

 

 

Tabell .2 Brevik 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Cevik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga V1 V2 V3 V4 V5 Summa 

5 7 6 6 7 0 26 

6 5 6 5 6 4 26 

7 2 3 2 4 4 15 

8 2 5 6 5 7 25 

9 2 5 6 5 7 25 

10A 7 6 1 7 7 28 

10B 7 5 7 5 7 31 

11 2 4 × 3 × 9 

Fråga  V1 V2 V3 Summa 

5 4 4 5 13 

6 4 4 5 13 

7 4 5 5 14 

8 6 6 4 16 

9 5 6 6 17 

10A 7 7 7 21 

10B 7 7 4 18 

11 4 4 3 11 

Fråga V1 V2 V3 Summa 

5 6 7 5 18 

6 6 7 4 17 

7 1 7 1 9 

8 5 7 6 18 

9 1 5 3 9 

10A 6 5 4 15 

10B 6 5 5 16 

11 3 6 4 13 
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Bilaga 6. Medel-, medianvärden och spridning 

 

 
Tabell 4. Fråga nr.5 

Fråga5 Antal 

svar 

Medelvärde Medianvärde Spridning 

Avik 5/5 5,2 6,0 0-7 

Bevik 3/3 6,0 6.0 5-7 

Cevik 3/3 4,3 4 4-5 

 

Fråga 5. I vilken grad påverkar kommunens ekonomiska styrning (tilldelning av ekonomiska medel 

tjänster etc.) dig när det gäller kompensatorisk vägledning? 

 

Tabell 5 Fråga nr 6 

Fråga6 Antal 

svar 

Medelvärde Medianvärde Spridning 

Avik 5/5 5,2 5 4-6 

Bevik 3/3 6,7 6 4-7 

Cevik 3/3 4,3 4 4-5 

 

Fråga 6. Kommunen kan styra genom politiska beslut, riktlinjer, strategier och mål. I hur hög grad 

anser du att du påverkas av dessa i din verksamhet?  

Tabell 6. Fråga nr 7 

Fråga7 Antal 

svar 

Medelvärde Medianvärde Spridning 

Avik 5/5 3,0 3 2-4 

Bevik 3/3 3,0 1 1-7 

Cevik 3/3 4,7 5 4-5 

 

Fråga 7. I vilken grad tycker du att din kommun prioriterar Studie- och yrkesvägledarverksamheten?  
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Tabell 7. Fråga nr 8  

Fråga8 Antal 

svar 

Medelvärde Medianvärde Spridning 

Avik 5/5 5,0 5 2-7 

Bevik 3/3 6,0 6 5-7 

Cevik 3/3 5,3 6 4-6 

 

Fråga 8. I vilken grad har du kännedom om strategier, mål och/eller riktlinjer för studie- och 

yrkesvägledningen i din kommun? 

Tabell 8. Fråga nr 9 

Fråga9 Antal 

svar 

Medelvärde Medianvärde Spridning 

Avik 5/5 5,0 5 2-7 

Bevik 3/3 3,0 3 1-5 

Cevik 3/3 5,7 6 5-6 

 

Fråga 9. I vilken grad upplever du att du i ditt arbete som studie- och yrkesvägledare känner till 

kommunala åtgärder, riktlinjer eller strategier för elever som har extra behov av stöd/kompensatorisk 

vägledning? 

Tabell 9. Fråga nr 10a 

Fråga10a Antal 

svar 

Medelvärde Medianvärde Spridning 

Avik 5/5 5,6 7 1-7 

Bevik 3/3 5,0 5 4-6 

Cevik 3/3 7,0 7 7-7 

 

Fråga 10 a. I hur hög grad skulle du vilja veta mer om kommunala strategier och mål angående 

studie- och yrkesvägledning? 
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Tabell 10. Fråga nr 10b 

Fråga10b Antal 

svar 

Medelvärde Medianvärde Spridning 

Avik 5/5 6,2 7 2-4 

Bevik 3/3 5,3 5 4-6 

Cevik 3/3 6,0 7 4-7 

 

Fråga 10 b. I hur hög grad skulle du vilja delta mer i utformandet av kommunala strategier och mål 

angående studie- och yrkesvägledning? 

 

Tabell 11. Fråga nr 11. 

Fråga11 Antal 

svar 

Medelvärde Medianvärde Spridning 

Avik 3/5 3,0 3 2-4 

Bevik 3/3 4,3 4 3-6 

Cevik 3/3 3,7 4 3-4 

 

Fråga 11. Den politiska styrningen (på kommunal nivå) sker genom att ställa upp mål, riktlinjer och 

olika riktade insatser etc.  I hur hög grad tycker du det finns strategier, mål, riktlinjer, riktade insatser 

som hjälper/stödjer dig att bedriva en kompensatorisk vägledning? 

 


