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Sammanfattning 
 
Målstyrning genomsyrar den svenska skolan, det finns nationella mål som ska implementeras 
i verksamheten med hjälp av kommunala och lokala styrdokument. Studie- och 
yrkesvägledningen ute i skolorna har länge varit en omtalad fråga, där kritiken mot bland 
annat styrning, samverkan och kvalité varit påtaglig. Genom detta examensarbetet vill vi 
undersöka hur styrdokumenten och de allmänna råden fungerar som stöd för studie- och 
yrkesvägledarna samt hur skolorna arbetar för att studie- och yrkesvägledning ska vara hela 
skolans ansvar. Vi vill undersöka hur den målstyrning som svenska skolans styrs efter 
påverkar studie- och yrkesvägledarnas uppdrag samt om det sker någon utvärdering och 
uppföljning av studie- och yrkesvägledningen. Vi har använt oss utav sex stycken kvalitativa 
intervjuer med studie- och yrkesvägledare i en större svensk kommun för att undersöka detta. 
Vi har sedan analyserat vårt resultat utifrån analysramen målstyrning. Resultatet visar att 
majoriteten av våra informanter upplever att de inte får stöd av styrdokumenten men att de är 
mer positiva till de allmänna råden. Det framkommer även att fyra av sex informanter inte 
anser att skolorna arbetar för att studie- och yrkesvägledning ska vara hela skolans ansvar. 
Majoriteten uppger att de inte har några arbetsbeskrivningar eller mål med deras uppdrag, och 
ingen av informanterna har utvärdering eller uppföljning av studie- och yrkesvägledningen på 
deras skolor. Denna studie ger endast studie- och yrkesvägledarnas upplevelse i frågorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: studie- och yrkesvägledare, målstyrning, styrdokument, hela skolans ansvar, 
utvärdering och uppföljning, uppdrag. 
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1. Inledning 
 
Skolan har gått från att vara regelstyrd till att vara målstyrd. Med detta menas att nationella, 
kommunala och lokala styrdokument ligger till grund för hur skolan ska styras. Det finns 
styrdokument på nationell nivå, till exempel läroplaner, skollag och förordningar som 
bestämmer på vilket sätt skolan ska styras (Nestor, 2005). I den äldre skollagen (SFS 
1985:1100) står det att i alla kommuner ska det finnas en antagen skolplan. Detta ändrades när 
den nya skollagen (SFS 2010:800) utfärdades. Kravet på skolplan togs bort och det är nu 
huvudmännen som är ansvariga för att de nationella styrdokumenten implementeras på 
kommunal nivå. Detta behöver inte längre göras genom en skolplan.  
 
I skollagen står det att elever på varje skola inom grund- och gymnasienivå ska ha rätt till 
studie- och yrkesvägledning (SFS 2010:800). Hur den bedrivs eller vad studie- och 
yrkesvägledningen ska innefatta är dessvärre oklart och kan se mycket olika ut beroende på 
kommun och skola. Studie- och yrkesvägledningen i skolan har under många år varit en 
omtalad fråga och kritiken har varit skarp. Fjelkner (2014) har i en artikel beskrivit hur 
rektorerna ofta brister i sin styrning, ledning och kvalitetssäkring av studie- och 
yrkesvägledning. 
   
Skolinspektionen (2013) beskriver på liknande sätt i sin kvalitetsgranskning att det finns 
omfattande brister i skolors och huvudmäns arbete med både planering och uppföljning. 
Granskningen visar också hur huvudmän och rektorers kunskap och kommunikation kring 
studie- och yrkesvägledning behöver förbättras. Många skolor vet inte vad de vill uppnå och 
ofta saknas det konkreta och tydliga mål med arbetet. Det är både huvudmännen och 
rektorernas ansvar att integrera studie- och yrkesvägledning kontinuerligt i utbildningen, 
vilket inte sker. Vidare beskriver Skolinspektionen att de granskade skolorna saknar både 
rutiner och samverkan kring arbetet med planering, stöd och utveckling av studie- och 
yrkesvägledning.  
  
Även lärarnas riksförbund (2012) beskriver i sin rapport att studie- och yrkesvägledningen i 
Sverige är ojämn och att få skolor har en fungerande verksamhet. De nämner även att 
verksamheten kring studie-och yrkesvägledningen inte har följt med i den målstyrning som 
råder inom skolan på samma sätt som det övriga skolväsendet. Kommunen sätter inte upp mål 
för verksamheten, och det är även bristfällig utvärdering och uppföljning av verksamheten. 
Skolinspektionen (2013) nämner även att både lärare, rektorer och i viss mån studie- och 
yrkesvägledare, har en oklar bild om vad studie-och yrkesvägledning är för något och vad 
som ingår i uppdraget.  
  
Utifrån dessa problemområden vill vi undersöka hur studie- och yrkesvägledningen påverkas 
av den målstyrning som skolan är organiserad utifrån. Hur det påverkar den dagliga 
verksamheten ute i skolorna samt hur studie- och yrkesvägledarna förhåller sig till de 
styrdokument som finns.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur sex stycken studie- 
och yrkesvägledare i en större svensk kommun påverkas av skolans organisatoriska styrning i 
det dagliga arbetet med studie- och yrkesvägledning.  
 

Frågeställningar 
 

x Hur fungerar styrdokumenten och de allmänna råden som stöd inom studie- och 
yrkesvägledningen? 
-Upplevs studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar?  

 
x Hur påverkas studie- och yrkesvägledarnas uppdrag av målstyrningen?  

-Hur sker utvärdering och uppföljning av studie- och yrkesvägledningen? 
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2. Bakgrund 
 
I detta avsnitt beskrivs skollagen, förordningar och läroplaner och visar även de delar där 
studie- och yrkesvägledningen nämns i de olika nationella styrdokumenten. Vidare beskrivs 
också Skolverkets allmänna råd och arbete med studie- och yrkesvägledning, detta för att den 
är en del av målstyrningen och något som skolorna bör utgå ifrån i arbetet med studie- och 
yrkesvägledning.  
  
2.1 Skollagen 
 
Skollagen beslutas av riksdagen och den innehåller bestämmelser om de olika skolformerna. 
Skollagen beskriver även huvudmannens ansvar för verksamheten och de rättigheter barn, 
elever och vårdnadshavare har. Skollagen är en del utav de nationella styrdokumenten 
(Skolverket, 2015). 
  
I skollagen (SFS 2010:800) står det att:  
 

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till 
personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida 
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en 
utbildning ska ha tillgång till vägledning 

(Kapitel 2, 29 §) 
Detta är det enda som nämns om studie- och yrkesvägledning i skollagen.  
 

2.2 Förordning 
 
En förordning består utav rättsregler som regeringen beslutar. Det finns olika förordningar 
som behandlar olika områden. Exempelvis finns det förordningar om de olika skolformerna, 
dessa förordningar är bindande precis som lagar och andra föreskrifter, och ska följas därefter 
(Skolverket, 2015). Studie- och yrkesvägledning nämns inte i varken skolförordningen 
(2011:185) eller i gymnasieförordningen (2010:2039). 
  

2.3 Läroplan 
 
En läroplan är också en förordning som utfärdas av regeringen. I läroplanerna beskrivs de 
olika verksamheternas värdegrund men även mål och riktlinjer för arbetet inom skolan. 
Läroplanerna ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen (Skolverket, 2015). 
  
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR11) nämns studie- och 
yrkesvägledning på följande sätt: 
  
Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska 
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x informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 
och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och  

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

 
(Skolverket, 2016, s.17) 

 
I läroplanen för gymnasiet står det att studie och yrkesvägledningen har stor betydelse i vid 
bemärkelse. Gymnasieskolan ska samverka med arbetslivet, universitet och högskolor och 
med samhället i övrigt. Eleverna ska få en utbildning som ska underlätta val av kurser inom 
utbildningen, men även för vidare studier eller valsituationer i det kommande arbetslivet 
(Skolverket, 2011). 
  

2.4 Skolverkets allmänna råd 
 
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att se till att alla barn och elever har tillgång till en 
utbildning av hög kvalité i en trygg miljö och med en likvärdig verksamhet. Detta ska skapa 
en bra grund för barns utveckling/lärande och stärka kunskapsresultaten. Skolverket leder och 
utvärderar kommunernas arbete med skolan ute i landet. Med anledning av de brister som 
Skolverket och Skolinspektionen redovisat om studie- och yrkesvägledning publicerades 2013 
Skolverkets allmänna råd med kommentarer - arbete med studie- och yrkesvägledning 
(Skolverket, 2016). 
  
De allmänna råden grundar sig på aktuella styrdokument och finns till för att stödja 
huvudmän, rektorer och annan skolpersonal i deras arbete med studie- och yrkesvägledning. 
De allmänna råden ska fungera som ett stöd i planering, organisering och genomförande av 
arbetet. De ska främja att studie- och yrkesvägledningen ska utföras med hög kvalité, bidra till 
mer likvärdig vägledning över hela landet samt syftar till hur man bör arbeta för att uppnå de 
krav och mål som ställs i verksamheten gällande studie- och yrkesvägledningen idag 
(Skolverket, u.å).  
 
Skolverkets allmänna råd är rekommendationer för hur arbetet med studie- och 
yrkesvägledning bör utföras för att uppfylla kraven i föreskrifterna/lagarna. Råden behandlar 
bland annat styrning av studie- och yrkesvägledning. Det beskrivs i råden att huvudmannen 
bör förtydliga de nationella målen för att stödja studie- och yrkesvägledningen och dess 
verksamhet. Rektorn bör tydliggöra hur ansvaret för studie- och yrkesvägledningen är fördelat 
mellan studie-och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal men även hur samarbetet 
mellan dessa bör organiseras. Vidare beskrivs det i råden hur lärarna bör ha ett stort ansvar för 
att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen, och att vägledarna ska finnas som en 
resurs och bidra med specialistkompetens. Gällande studie- och yrkesvägledarnas uppdrag så 
beskrivs det hur dem bör informera om studie- och yrkesval samt dess alternativ och de vägar 
som finns. Vidare så behandlas vägledningssamtalen och där bör studie- och yrkesvägledarna 
bland annat vidga elevernas perspektiv, utmana elevernas tankesätt och ge den individuella 
studieplanen en stor roll. Slutligen så nämns det att utvärdering är av vikt då det gäller att 
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utvisa vilket behov av kompetensutveckling som behövs, även uppföljning nämns då i 
samband med rektorns ansvar för att bevisa att behovet av studie- och yrkesvägledningen 
tillgodoses (Skolverket, 2013).  
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3. Målstyrning som analysram 
 
I detta avsnitt beskrivs analysramen målstyrning, som vi sedan kommer att använda oss utav 
när vi analyserar vårt resultat. Vi kommer att använda oss utav Svenssons (1997) tolkning av 
målstyrning. Vi beskriver först målstyrning ur ett stort perspektiv, för att sedan bryta ner det 
till hur målstyrning kan se ut i den offentliga verksamheten. Detta har vi gjort för att det har 
mest relevans i vår studie. Målstyrning kallas ibland för mål- och resultatstyrning, vi har dock 
valt att benämna det målstyrning i vår studie.  
 

3.1 Målstyrning 
 
I många organisationer har man gått från tidigare regel, detalj och ekonomistyrning till 
målstyrning. Detta innebär att mål anges för verksamheten som helhet, och alla olika delar i 
verksamheten. Uppföljning är en viktig del inom målstyrning, då följer man upp i vilken mån 
de olika satta målen har nåtts, alltså resultatet. Resultatet är det man sedan utvärderar och 
följer upp, det vill säga resultatet av de satta målen. Målstyrning innebär även att ledningen 
anger vad som ska åstadkommas, men att de anställda själva får större frihet att bestämma hur 
de ska nå målen (Svensson, 1997).  
 

3.2 Målstyrning inom offentlig verksamhet 
 
Vidare skriver Svensson (1997) att när man målstyr i en offentlig verksamhet, som till 
exempel inom skolan, är det viktigt att det finns en levande dialog mellan de olika nivåerna i 
organisationen. Eftersom cheferna inte har ett regelsystem att leda efter, så är det chefens 
uppgift att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb, och detta görs 
genom att ha en ständig dialog mellan chef och medarbetare. I en offentlig organisation så 
fungerar målstyrningen på följande sätt: politikerna anger de inriktningsmål (nationella 
styrdokument) och vilka resurser man vill ställa till förfogande, sedan i en dialog mellan 
politiker och förvaltning så preciserar man dessa inriktningsmål till effektmål (exempelvis 
skolplan). Sedan utser de verksamhetsansvariga inom förvaltningen vilka produktionsmål 
(exempelvis lokal verksamhetsplan) som måste uppnås, för att i sin tur uppnå de tidigare 
effektmålen. Målformulering, resultatuppföljning och dialog inom organisationen är basen i 
det som kallas målstyrningsfilosofin.  
 

3.3 Utvärdering inom målstyrning 
 
Som tidigare nämnt så är utvärdering och uppföljning en av de tre hörnstenarna för att 
målstyrning ska fungera. Svensson (1997) skriver att i nästan alla fall där en chef och 
medarbetare har satt upp gemensamma mål, så nås målen. Trots detta så är uppföljningen 
väldigt viktigt. Uppföljning och utvärdering kan användas för att ge feedback till medarbetare 
kring deras arbete, kontrollera graden av måluppfyllelse samt redovisa för till exempel 
invånare hur deras pengar har använts. Det finns två användningsområden för uppföljning och 
utvärdering, det ena är för att kunna blicka bakåt, och det andra för att kunna se framåt. 
Svensson har i sin bok beskrivit detta med en modell (se figur 1). 
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BAKÅT FRAMÅT 

POLITIKER/ 
LEDNING 

Kontrollera måluppfyllelse och 
resursanvändning 
 
Jämföra med andra kommuner 
 
Information till kunder och 
skattebetalare 

Underlag för fortsatt planering 
 
Underlag för att sätta nya mål 
 
Underlag för omprioriteringar 

PERSONAL Återkoppling 
 
Erkännande/beröm 
 
Underlag för  
resultatlön/annan belöning 
 
Sanktioner 

Lära av positiva och negativa 
erfarenheter 
 
Utveckla arbetsmetoderna 
 
Motivationshöjande 

Figur 1. Modell för utvärdering och uppföljning. 
(Svensson, 1997, s. 73)  

 

Svensson (1997) skriver om målstyrning inom offentlig verksamhet. Vi utgår i vår studie ifrån 
att målstyrning inom den offentliga verksamheten är de nationella styrdokumenten och de 
allmänna råden. Under rubrikerna “Skolans styrning”, “Vägledning- hela skolans ansvar?” 
och “Studie-och yrkesvägledarnas uppdrag” i resultatet och analysen, analyseras målstyrning 
utifrån de nationella styrdokumenten och de allmänna råden. Även det Svensson skriver om 
dialog inom målstyrning kommer behandlas i avsnittet “Skolans styrning”. Vi kommer under 
“Studie- och yrkesvägledarnas uppdrag”, koppla Svenssons tolkning av målstyrning till 
studie- och yrkesvägledarnas uppdrag. Detta eftersom vi utgår ifrån att det är studie- och 
yrkesvägledarnas arbetsuppgifter som är de närmast uppsatta målen för deras arbete på lokal 
nivå. Under avsnittet diskussion använder vi Svenssons modell (se figur 1) när vi diskuterar 
utvärdering och uppföljning kopplat till studien. Vi har i diskussionen utgått ifrån att våra 
informanter är personalen i modellen.  
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4. Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs vilket förhållningssätt vi använder oss utav. Vi beskriver därefter valet 
av datainsamlingsmetod, urval, proceduren och hur vi har bearbetat vår empiri. Vi förklarar 
sedan tillförlitligheten i vår studie och avslutar med att beskriva hur vi har använt oss utav de 
etiska forskningsprinciperna.  
  

4.1 Förhållningssätt och val av datainsamlingsmetod 
 
Det finns förhållningssätt inom forskningen som används för att styra vilken inriktning 
forskningen ska ha, till exempel ett hermeneutiskt eller positivistiskt förhållningssätt. Syftet 
med hermeneutiken är att söka unik kunskap. Varje individs erfarenheter är en utgångspunkt 
till att förstå verkligheten. Hermeneutiken handlar om hur man kan förstå och skapa 
kommunikation mellan människors olika erfarenheter och hur människor uppfattar världen. 
Positivismen söker oftast efter ett orsak-verkan samband och har snarare ett deduktivt 
hypotesprövande hållning (Mattsson, 2013). Vi har använt ett hermeneutiskt förhållningssätt 
genom att låta våra informanters berättelser stå i fokus och genom dessa förstå verkligheten. 
 
Forskningen delas oftast upp i två olika delar, kvalitativ och kvantitativ forskning. Inom 
kvantitativ forskning används oftast siffror som analysenhet, medan i kvalitativ forskning så 
används oftast ord och visuella verktyg som analysenhet (Denscombe, 2016). Vi har använt 
oss av halvstrukturerade frågor i våra intervjuer och våra intervjuer utgår ifrån ett 
hermeneutiskt förhållningssätt, med det menas att syftet med våra intervjuer är att försöka 
förstå den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening (Kvale, 1997). 
Halvstrukturerade frågor innebär att det finns vissa teman och förslag på frågor, men det finns 
även chans till att ställa annorlunda frågor och ändra ordningsföljd om det krävs för att följa 
upp den intervjuades berättelse (Kvale, 1997). Intervjuguiden kan ändras från den ena 
informanten till den andra, det viktiga är att intervjuguiderna ska kunna vara jämförbara men 
inte identiska (Trost, 2009). Vi har valt att anonymisera den kommun vi undersöker, och i vår 
studie kommer den att benämnas som en större svensk kommun (Sveriges kommuner och 
landsting, 2016).  
  

4.2 Urval och avgränsningar 
 
Vi har valt att undersöka en större svensk kommun i Sverige. Vi har använt oss utav ett 
subjektivt urval när vi har sökt efter informanter. Ett subjektivt urval innebär att personerna 
handplockas för att de anses har relevans för det ämne som undersöks, samt att personerna har 
priviligierad kunskap eller erfarenhet kring det valda ämnet. Ett subjektivt urval fungerar när 
forskaren redan har en viss förkunskap om de urval som ska undersökas (Denscombe, 2016). 
Vi har en viss förkunskap om det ämne vi undersöker eftersom att vi undersöker studie- och 
yrkesvägledares uppfattningar och vi själva studerar på studie- och yrkesvägledarprogrammet. 
Vi har avgränsat oss genom att vi endast intervjuat sex stycken informanter, vi har även valt 
att avgränsa oss till en kommun på grund utav tidsaspekter. Våra informanter arbetar på både 
grund och gymnasieskola. Detta har inte påverkat studiens resultat då målstyrning sker på 
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samma sätt på både grund och gymnasienivå. På grund av att det inte är någon skillnad mellan 
grund och gymnasienivå så har vi valt inte kategorisera våra informanter utifrån skolform.  
 

4.3 Procedur 
 
Vi började med att maila alla studie- och yrkesvägledare i den kommun vi har valt att 
undersöka (se bilaga 1). Vi mailade både studie- och yrkesvägledare på friskolor och 
kommunala skolor. Vi fick svar av sex stycken, dessa blev våra informanter. Vi frågade en av 
informanterna om denne kunde tänka sig att ställa upp på en pilotintervju. Denscombe (2016) 
skriver att en pilotstudie kan vara bra att göra då forskarna får tillfälle till att prova sina frågor 
och hur väl de fungerar i praktiken. Om pilotstudien visar att det finns frågor som kan 
åtgärdas så kan det vara bra att ersätta dessa innan forskningen kan stöta på allvarliga 
problem. Vi har valt att använda oss utav vår pilotstudie i vår studie då pilotstudien inte 
resulterade i några stora förändringar i vår intervjumall. Vi lät våra informanter bestämma 
plats och tid för när och var våra intervjuer skulle ske. Vid intervjutillfället började vi med att 
beskriva vårt syfte en gång till och frågade om informanten hade några frågor. Sedan gick vi 
igenom etiska förhållningssätt. Vi frågade även om samtycke till att spela in intervjun för 
transkribering. Trost (2009) skriver att det kan vara bra att spela in sina intervjuer för att man 
i efterhand ska kunna ha chans till att transkribera intervjuerna för att få en bättre förståelse av 
vad som har sagts. Vidare skriver han att det skapar bättre fokus vid inspelning eftersom man 
inte behöver tänka på att anteckna under intervjun. Intervjuerna tog cirka 30 minuter per 
informant. Vi har även mailat ansvarige i den valda kommunen för att försöka få tag i en 
aktuell skolplan eller motsvarande. Vi mailade ca sju stycken olika personer inom kommunen, 
men vart runt skickad och det vi blev hänvisade till var en uppdragsplan. 
 

4.4 Bearbetning av empiri 
 
Trost (2011) beskriver tre olika steg för att bearbeta sin empiri. Steg nummer ett är att göra 
intervjuer, steg nummer två är transkribering av intervjuerna för att sedan lättare kunna 
analysera sin empiri, tredje steget innebär att forskaren ska tolka sitt resultat utifrån teoretiska 
utgångspunkter. Vi har följt dessa tre steg genom att först göra intervjuer och sedan 
transkriberat dessa. Sedan har vi utformat en resultatdel som ligger till grund för vår analys. 
Vår analysdel har vi delat upp i olika teman för att lättare kunna analysera. I vår analys har vi 
utgått utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt när vi analyserat vårt resultat, vi har även 
utgått utifrån målstyrning som analysram.  
 
Kvale (1997) skriver om att förförståelse är svårt att komma ifrån, och att alla har någon slags 
förförståelse eller fördomar om allting. Vi båda har en förförståelse för det vi avser att 
undersöka, dels då vi båda går studie-och yrkesvägledarprogrammet och har insyn i vad en 
vägledare arbetar med och dels har tankar om hur en vägledares situation ser ut på skolor runt 
om i Sverige. Trots detta har vi försökt gå in med en sådan öppen forskarroll som möjligt, dels 
genom att analysera den empiri som stämmer överens med vår förförståelse i lika stor 
utsträckning som det som inte passar in. Vi båda har varit med i analysprocessen och delat in 
analysen för att inta en sådan öppen forskarroll som möjligt.  
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Vi har även bearbetat vår empiri utifrån analysramen målstyrning. När vi beskriver 
målstyrning och kopplar det mot den offentliga verksamheten så har vi använt oss utav de 
nationella styrdokumenten, det vill säga skollagen, förordningar och läroplaner, för att 
analysera. Vi har även använt oss av de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning.  
 
4.5 Studiens tillförlitlighet  
 
Kvale (1997) skriver att validitet inom kvalitativ forskning innebär att man intervjuar de 
personer som kan ge bäst information för det valda undersökningsområdet. Detta anser vi att 
vi har tillgodosett då vi har valt att intervjua studie-och yrkesvägledare. Detta ger trovärdighet 
i vår studie. Thurén (2012) beskriver vikten av tillförlitlighet, det vill säga att det man avser 
att undersöka är rätt undersökt. Tillförlitligheten i vår studie är låg, då vi endast har undersökt 
vad studie- och yrkesvägledarna på vissa skolor i en och samma kommun anser, detta gör att 
vårt resultat ej blir generaliserbart.  

4.6 Etiska förhållningssätt 
 
Vetenskapsrådet (2017) tar upp vikten av att hålla sig till forskningsetiska principer vid 
forskning. Vi har använt oss utav vetenskapsrådet forskningsetiska principer (2017) när vi har 
övervägt etiska förhållningssätt i vår studie. Vi har tagit hänsyn till dessa genom att informera 
våra informanter att deras identitet kommer att skyddas i största möjliga utsträckning. Detta 
genom att låta våra informanter vara anonyma, ge dem fingerade namn och kategorisera deras 
information i resultat- och analysavsnittet. Våra informanter benämns vid könsneutrala namn 
och vi har valt att inte skriva ut kommunens namn för att ytterligare skydda informanternas 
identitet. Vi använder oss utav ordet “hen” i vårt resultat-och analysavsnitt, för att stärka 
informanternas anonymitet ytterligare. Vi har bett om samtycke från våra informanter och alla 
informanter har fått godkänna ljudupptagning av intervjuerna. Vi förklarade då att 
inspelningen endast kommer att användas utav oss författare, samt att de kommer raderas när 
vi är klar med vår studie och den är godkänd. Innan vi påbörjade våra intervjuer så nämnde vi 
även att deltagandet är frivilligt, och att informanterna när som helst under studiens gång har 
rätt att avbryta sin medverkan, både under intervjun och efteråt. Vi informerade informanterna 
om att de får ta del av vår studie när den är färdig, en informant hade som önskemål att få läsa 
igenom hens intervju med oss innan för att säkerhetsställa att vi har uppfattat hen korrekt, 
vilket vi självklart tillgodosett.   
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5. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kopplat till studien. Inledningsvis beskrivs 
forskning kring målstyrning, vidare behandlas baksidor och framsidor med målstyrning, 
utmaningar med studie- och yrkesvägledning, decentraliseringen av skolan och uppkomsten 
av vägledarorganisationer. Slutligen presenteras forskning kring hur studie-och 
yrkesvägledningen bör vara hela skolans ansvar. 
 

5.1 En målstyrd skola 
 
När skolan gick från att vara resultatstyrd till målstyrd låg fokus under de första åren på 
målstyrningen snarare än uppföljning av resultaten. Under de senare åren har fokus istället 
skiftat till uppföljning och utvärdering av resultaten som framkommit genom målstyrningen.  
För att det som beslutas av riksdag och regering ska få genomslag i skolorna så finns det olika 
sätt att styra på. Staten styr en viss del, exempelvis via nationella styrdokument. Staten styr 
även hur organisationen ska organiseras. Det görs ofta indelningar av olika sätt att styra. Inom 
skolan finns det tre olika sätt att styra, juridisk styrning, ideologisk styrning och ekonomisk 
styrning (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2015). 
 
5.1.1 Juridisk styrning 
 
Den juridiska styrningen är det som sker med hjälp av lagar, förordningar eller andra 
bindande regler som är utfärdat av staten och måste följas. I Sverige är det endast den statliga 
politiska nivån som utser de rättsligt bindande reglerna för skolan. Den juridiska styrningen 
av skolan sker via styrdokument, det mest centrala styrdokumentet är skollagen, som 
riksdagen stiftar. Andra viktiga styrdokument är förordningar, läroplaner och kursplaner (Jarl 
et. al, 2015). 
 
5.1.2 Ideologisk styrning 
 
Den ideologiska styrningen kan ske på olika sätt, och ser olika ut beroende på om det är en 
regel detaljerad styrning eller målstyrning. I ett mål- och resultatstyrt system sker det oftast 
genom att staten formulerar mål som sedan styr innehållet inom olika verksamheter, och att 
utvärderingar och granskningar också är en del av målstyrningen. I den ideologiska styrningen 
är utvärdering och resultatuppföljning viktig. Via utvärdering så kan vissa områden inom 
skolans styrning belysas som extra viktiga. Sedan decentraliseringen av skolsystemet skedde 
så råder det viss konkurrens om eleverna, och de enskilda skolornas rankning kan spela stor 
roll för hur många elever som söker sig specifikt till en skola, därav visar det sig att det är 
viktigt med utvärdering och uppföljning inom de olika skolorna. I den decentraliserade skolan 
innebär det även att det är kommunerna som har ansvar för att kvalitetsarbete sker och att det 
finns verksamhetsplaner utformade. Genom att ställa upp mål inom verksamheten genom 
verksamhetsplaner, och sedan utvärdera dessa verksamhetsplaner årligen, så styrs chefer och 
personalen till att prioritera vissa frågor framför andra (Jarl et.al, 2015). 
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5.1.3 Ekonomisk styrning 
 
Den ekonomiska styrningen handlar om att tillföra eller skära ner på de ekonomiska 
resurserna. Den ekonomiska styrningen är relativt knuten till både den juridiska och 
ideologiska styrningen genom att “den understödjer rättsliga regler och styrning av 
innehållet till exempel genom målformuleringar i styrdokumenten.” (Jarl et.al, 2015, s.31). En 
annan del av den ekonomiska styrningen är lönesystemet, där individuell lönesättning kan 
sättas i relation till graden av måluppfyllelse inom verksamheten (Jarl et.al, 2015).  
 

5.2 Målstyrningens baksida 
 
Inom offentlig verksamhet är det ofta många mål som ska uppnås. Ofta kan dessa olika mål 
vara oklara, och även oförenliga sinsemellan. Medarbetarna inom de olika verksamheterna 
kan uppleva att det är andra saker än, framgång i arbetet mot målen, som belönas. Det kan 
även vara svårt att mäta resultat inom offentlig verksamhet eftersom att den offentliga 
verksamheten vilar på en normativ grund och handlar om vad som är det bästa för samhällets 
medborgare. Det finns många argument som talar emot målstyrning, ett av de större 
argumenten är det höga kravet på rationalitet. Med det menas att i praktiken så präglas ofta 
den offentliga verksamheten av begränsad rationalitet. Oftast så hänvisas det till den 
mänskliga faktorn när någonting går snett till i en verksamhet. Faktorer såsom tidsbrist och 
prioriteringar gör de svårt att använda sig utav det rationella tänkandet i en stor offentlig 
verksamhet (Boström & Lundmark, 2016).  
 
Vidare skriver Boström & Lundmark (2016) om den kritik som målstyrningen har fått i den 
offentliga styrningen. Ett exempel på detta kan vara att när man använder sig utav 
målstyrning, så försöker man på lokal nivå lösa problem som blivit beslutat på nationell nivå, 
vilket kan anses vara problematiskt. De skriver även att ett sätt för att kunna ta tag i de 
problem som finns inom målstyrningen av skolan är att faktiskt granska vad som sker ute i 
skolorna, detta via kvalitetsgranskningar och utvärderingar.  
 
Även Rombach (1991) tar upp fyra argument som talar emot målstyrning. Hans fyra argument 
mot målstyrningen av den offentliga sektorn är att;  
 

x Målstyrningens effekter är osäkra 
x Vi har bättre tekniker än målstyrning 
x Vi kan inte använda oss utav målstyrning 
x Att tekniken målstyrning verkar ogenomtänkt 

 
När han beskriver att teknikens effekter är osäkra, menar han att det viktigaste inom 
målstyrning är att de anställda försöker nå de mål som satts upp, att de anställda blir mer nöjd 
och att planeringen och kommunikation förbättras inom verksamheten. De mål som sätts upp 
ska vara klara och de anställda ska ges möjlighet att själva vara med och sätta upp målen i 
största möjliga grad. Dock menar Rombach att målen ofta är oklara och oförenliga, det är 
svårt att mäta de resultat som uppnås och det är svårt att formulera mål i kombination med det 
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krav som den politiska styrningen kräver. Vidare skriver han att vi har bättre tekniker, och 
menar med detta att i den offentliga sektorn organisationer så beskrivs ofta politikerna och 
tjänstemännen som ett problem, exempel på detta kan vara att politikerna fattar detaljbeslut 
och blandar sig i verksamheten. Många av de olika metoder som politikerna använder sig utav 
när de försöker påverka den offentliga verksamhetens arbete går ej att kombinera med 
målstyrning. Vidare skriver han att vi inte kan använda oss utav tekniken eftersom 
målstyrningen gör politiken mindre synlig, de övergripande målen för verksamheten måste 
ligga på en genomtänkt nivå, vilket kan förväntas bli svårt då de svenska partierna måste 
komma överens på den ideologiska nivå där de övergripande målen ligger. Det sista 
argumentet Rombach beskriver är att tekniken verka ogenomtänkt. Med detta menar han 
målstyrningen inte innehåller några målhierarkier eller någonting om hur mål ska kunna 
brytas ner till olika delmål, det är även oklart hur negativa effekter av nedbrytning av olika 
mål ska hanteras.  
 
Nilsson (2010) beskriver ingående vägledarnas historia och utveckling. Där kommer det fram 
en rad olika motsättningar och debatterade områden. Han delar in dessa problematiska 
områden i tre olika kategorier, “mål-, innehålls- och organisatoriska frågor inklusive 
styrningsaspekter” (Nilsson, 2010, s. 175). Flera utredningar visade brister, bland annat om 
kommunernas stora skillnader gällande resurser och utförande av vägledning. Utredningarna 
visade att flera vägledare inte är nöjda med sin arbetssituation och de beskriver en vardag full 
av arbetsuppgifter utanför deras kompetensområden Många vägledare saknade utbildning och 
den praktiska verksamheten såg ofta annorlunda ut än vad styrdokumenten utgav. Skolans 
interna behov gick före elevens behov av vägledning. Efter dessa utredningar hände det inget 
nämnvärt, resultat uteblev och tydligare riktlinjer lyste med sin frånvaro. 
 
Mellan år 2000–2010 gjordes fler utredningar, som visade på svag styrning, brister gällande 
utvärdering av verksamheten, olika villkor gällande arbetsuppgifter och antal elever att 
ansvara för. Till exempel beskrivs en undersökning gjord av Skolverket (2005). Där uppger 
endast 40% av de kommuner som svarade på enkäten att studie- och yrkesvägledning är 
omnämnd i kommunernas skolplaner. Detta bekräftade problematiken kring studie- och 
yrkesvägledning och dess styrning. Efter ytterligare granskningar av Skolverket var ett av 
förslagen att det behövs tydligare styrning och rakare föreskrifter. Detta stärks i de 
utvärderingar och studier som finns, bristerna med studie- och yrkesvägledning i kommunerna 
förklaras med otydliga styrdokument från staten. Detta medför att verksamheten är kraftigt 
fragmenterat och vägledningens kvalité, möjligheter och innehåll inte blir likvärdig i 
kommunerna (Nilsson, 2010). 
  
Lovén (2015) beskriver hur skolans mål med vägledning resulterar i att allas ansvar blir 
ingens ansvar. Han diskuterar på vilket sätt den svaga styr- och målformuleringen har 
påverkat studie- och yrkesvägledningen i skolan. Det konstateras att det ställs mycket krav på 
vägledarna ute i landet, de som är i behov av vägledning förväntar sig ett brett spektrum av 
tjänster. Men det är inte enbart elever som har föreställningar om hur vägledningen bör 
bedrivas och vad den bör innehålla. Det är rektorer, annan skolpersonal, företrädare från 
arbetslivet, politiker, utbildningssystemet och vårdnadshavare som alla kan ha olika bild av 
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vad en vägledarens uppdrag är. Målstyrning kräver att alla ansvariga har kunskap och tar 
ansvar över verksamheten, målen är av yttersta vikt och de som ska uppnå dessa är de som 
arbetar med dem. För att detta ska fungera krävs också utförlig utvärdering och uppföljning. 
Om detta inte görs finns det risk att andra mål och riktning tar över. Detta har skett inom 
vägledningen, den bortprioriteras inom grund- och gymnasieskolan och andra mål anses som 
viktigare. Det läggs stora krav på studie- och yrkesvägledare och huvudmän/rektorer hänvisar 
till att de känner tillit till sin studie- och yrkesvägledare. Problemet är alltså att vägledarna 
försöker arbeta efter de högt ställda målen och upptäcker längs vägen att det finns för stora 
svårigheter och stödet är begränsat. Resultatet blir då ensamma vägledare utan resurser och 
stöd för att kunna uppfylla de mål som finns. 
 
Skolinspektionens (2013) rapport gällande granskningen av studie- och yrkesvägledningen i 
grundskolan visar starka tendenser på att studie- och yrkesvägledarnas uppdrag är otydligt, 
framförallt för övrig skolpersonal och rektorer. Undersökningen visar att på flera skolor är 
inte lärarna medvetna om att studie- och yrkesvägledning är deras ansvar också, samt att 
rektorerna inte samordnat samarbete eller information kring dessa frågor. Bland elever blir det 
också förvirring då de inte anser att studie- och yrkesrelaterade frågor är hela skolans ansvar, 
utan bara vägledarens. Det är mycket som raseras enligt rapporten då det inte finns tydligt 
uppsatta mål på kommunal nivå, såsom elevernas inflytande, utvärdering/uppföljning 
och kvalitetsgranskning. 
 
Lundahl och Nilsson (2010) skriver i sin studie att nio av tolv vägledare anser att de har 
otillräckligt med resurser och att detta i större utsträckning gäller grundskolan än de högre 
skolformerna. När vägledarna fick bedöma huruvida politiker, tjänstemän och rektorer 
engagerar sig i arbetet med studie- och yrkesvägledning fick politikerna lägsta betyg i en 
fyrgradig skala. Resultatet kring rektorers engagemang var högre men även där var det sämre 
på grundskolenivå än i de högre skolnivåerna. De undersökte också vad vägledarna anser vara 
deras uppgift, de fick då flera olika påståenden att välja bland och fick sedan värdera vad de 
tycker ingick i deras vardagliga verksamhet i kommunen. Att stimulera till fortsatta studier 
och att vara en del i övergången mellan utbildning och arbetsliv anser de flesta vara det som 
är det viktigaste för studie- och yrkesvägledare i kommunerna. Här skiljer det också mellan 
grund- och gymnasieskolan, på grundskolan är samtal mer i fokus medan det har blivit mer 
marknadsföring för vägledarna på gymnasienivå. När sedan frågan angående hur väglednings 
verksamheten fungerar i kommunen blir resultatet 2,5 av 4. Anledningarna är då att det saknas 
resurser och otydlig samsyn i kommunen. Styrkorna i den kommunala vägledningen är 
framförallt de enskilda vägledarna. Författarna sammanfattar undersökningen med att det är 
ett faktum att skillnaderna mellan kommunerna är påtagliga. Även skillnaderna mellan grund- 
och gymnasieskolan i samma kommun skiljer sig åt. Det är främst mellan resurser, 
engagemang och kvalité som det finns brister. Glappet mellan den politiska nivån och 
verksamheten på golvet i skolan är påtagligt och de saknas officiella styrdokument i stor 
utsträckning för studie- och yrkesvägledning. 
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5.3 Målstyrningens framsida 
 
Däremot skriver Svensson (1997) om några fördelar med målstyrning i offentlig verksamhet. 
Några av dessa är att effekterna för den som verksamheten är till för sätts i centrum på alla 
nivåer. Cheferna får tydliga direktiv om hur målen för verksamheten ska utformas, och får 
vara delaktig i hela processen från målsättning till utvärdering av målen. Även alla anställda 
får vara delaktiga i den målsättning som sker inom verksamheten och får även en dialog med 
sin chef sitt personliga mål preciserat i förhållande till organisationens mål. Även resultatet av 
målsättningen förstärks och belönas vid uppfyllda mål.  
 
Jutdal (2015) tar upp en undersökning som Sveriges kommuner och Landsting har gjort 
Framtidsval och arbetsliv - Exempel från kommuners studie- och yrkesvägledning (2013). Där 
har de undersökt flera olika kommuner som är lyckade exempel på där vägledning fungerar. 
Mycket skiljer dessa kommuner åt, så som organisation, demografi, arbetsmarknad och så 
vidare. Men det som alla dessa kommuner hade gemensamt var bland annat detta; 
 

x Det fanns politiskt satta mål med återkoppling till ansvariga. Även det faktum att 
arbetsplaner var utarbetade med klara arbetsfördelningar och konkreta mål. 

x Studie- och yrkesvägledare arbetar tillsammans och samarbetar gällande metoder, 
verktyg och arbetssätt. 

x Vägledningen utgår ifrån elevens behov. 
x Vägledningen är hela skolans ansvar och det implementeras genom bra förutsättningar 

för samarbete och gemensamma insatser mellan vägledaren, huvudman och övrig 
skolpersonal. 

 
Huvudmännen är ansvariga för studie- och yrkesvägledningen och dess verksamhet på skolan 
enligt skollagen och andra styrdokument. Här har dock stor frihets givits för att uppnå målen 
till de kommunerna och organisationer som driver skolorna. Något som understryks i studien 
är dock behovet av lokalt satta mål: 
  

För att skapa förutsättningar för det lokala arbetet lyfter många kommuner behovet 
av tydliga, uppföljningsbara mål och riktlinjer som konkretiserar och anpassar de 
nationella målen till den egna verksamheten 

(Jutdal, 2015, s. 122)   
  
Alla skolor i studien hade politiskt satta mål på lokal nivå för studie- och yrkesvägledning, 
vilket alla i studien ansåg vara en styrka och fördel. Något som också poängterades var 
rektorns mycket viktiga roll, betydelsen av uppföljning/utvärdering samt tydlighet i 
ansvarsfördelningen mellan professioner och verksamheter. 
 
5.4 Utmaningar med studie- och yrkesvägledning 
 
Skolverket (2017a) skriver om en undersökning där tre olika kommuner har undersökts som 
alla har arbetat aktivt med att förbättra den breda studie- och yrkesvägledningen. Studien 
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fokuserar på att undersöka styrning och organisation i kommunerna. I rapporten har de 
utmaningarna som upptäckts utgjort grunden för de mest centrala resultaten. Det visar sig att 
alla kommuner har på olika sätt och med olika metoder försökt stärka studie- och 
yrkesvägledning, men det kommer också fram hur problematiskt det är att skapa bred och 
likvärdiga vägledning som uppfyller de nationella målen. Studien tar bland annat upp det 
dysfunktionella avståndet mellan skolans nivå, förvaltningsnivå och politikernivå. Detta 
gällande uppföljning, kommunikation och arbete som höjer kvaliteten. Det alla kommuner 
också problematiserar är arbetet med likvärdig vägledning, detta oavsett styrningssätt, inom 
vissa skolenheter är studie- och yrkesvägledning prioriterad och i andra inte alls. De mål och 
den styrning som finns räcker inte till för att garantera likvärdighet på skolorna. Det visar sig 
att studie- och yrkesvägledarnas arbetssituation inte är särskilt annorlunda jämfört med de 
flesta andra kommuner i landet, vägledarnas tjänster är ofta uppdelade på olika skolor och 
detta bidrar till att de har svårt att hävda sig och komma in bland övrig skolpersonal. Till sist 
fastställer författarna politikernas otydliga roll i hela ekvationen. Det som dock är tydligt är 
kommunernas extra kostnader på grund av elevers felval och studieavhopp, studie- och 
yrkesvägledning i bred bemärkelse anser författarna vara det bästa vapnet mot detta, därför 
anser de att politikerna bör öka intresset för studie- och yrkesrelaterade frågor på lokal nivå. 
 

5.5 Decentralisering av skolan 
 
Decentraliseringen som skedde i början av 1990-talet har skapat en otydlig bild utav skolans 
styrning. Den tidigare regelstyrda skolan har gått till att bli en mål- och resultatstyrd skola i 
samband med decentraliseringen. Olika aktörer har ansvar för de mål som har utformats inom 
skolans styrning. Några av dessa aktörer är Skolverket, Utbildningsdepartementet och andra 
statliga och kommunala aktörer. Dessa aktörer skapar alla olika typer av mål, vilket kan leda 
till att målen blir otydliga på grund av många aktörers olika målsättning. En annan orsak till 
den otydliga styrningen kan vara de centrala styrdokumenten, exempelvis skollagen, som har 
flera motsägelser. Ett exempel på detta är att skollagen beskriver att skolundervisningen ska 
vara neutral med avseende av olika religioner, men den säger även att kristen tradition och 
västerländsk humanism ska genomsyra undervisningen. Decentraliseringen medförde flera 
olika förutsättningar för skolans arbete, exempelvis fick de lokala styrningen en stor 
betydelsefull roll. Även de detaljerade läroplanerna har bytts ut mot måldokument (Jarl & 
Pierre, 2015). 
 
Lundahl (2010) konstaterar hur den mycket långt gångna decentraliseringen påverkar arbetet 
och det mesta läggs på rektor och enskild vägledare. De saknade statliga styrmedlen gör att 
utvecklingen stannar upp, resurserna är för knappa och obehöriga sköter vägledningen. 
Kommunikationen mellan beslutsfattande politiker och vägledarna är bristfällig, detta 
påverkar eleverna genom mindre likvärdig vägledning med sämre kvalité. Den slutliga 
åtgärden som behövs är tydligare mål och tydligare krav på kvaliteten av vägledning. 
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5.6 Uppkomsten av vägledarorganisationer 
 
Lundahl och Nilsson (2010) redovisar resultaten i en studie de gjort kring styrning med fokus 
på styrdokument och kommunerna. I tre av de tolv undersökta kommunerna finns det ingen 
väglednings policy och vägledarna i dessa kommuner uppger att det saknas och att det finns 
ett behov. Något som dock framkommer är att det i de flesta av de större kommuner varit 
aktuellt med en egen vägledarorganisation med samlad ledning. Dock har denna fråga varit 
omdiskuterad då den stött på motstånd från både vägledare och rektorer, som gärna behåller 
ansvaret över sina vägledare. Den vanligaste arrangemanget är dock decentraliserad- med 
rektor som chef. 
 
Eftersom skollandskapet under de senaste åren har förändrats och gått från renodlade 
högstadieskolor till så kallade 0–9 skolor, har även vägledarnas förutsättningar förändrats. 
Förr var det en vägledare per skolenhet, men eftersom vägledare anställs med bakgrund av 
elevantalet (oftast inom årskurs 7–9) har vägledare ute i kommunerna gått ner i tjänst eller 
behövt ha ansvar för fler skolor. En liknande förändring har även skett på gymnasienivå på 
grund av uppkomsten av friskolor med minskande elevantal. Som en effekt av detta bildar fler 
och fler kommuner centrala vägledningsenheter eller vägledarorganisationer. Dessa skiljer sig 
både i storlek och utformning, även skälen till uppstartandet av dessa varierar. Det kan vara 
ekonomiska skäl, men också det faktum att elevantalet på skolorna har minskat gör att 
vägledarna upplevt att vissa administrativa uppgifter lagts på deras bord. Tanken har då varit 
att kopplas fri från den enskilda skolan och dess påtryckningar, för att kunna fokusera mer på 
vägledning i organisationerna (Lovén, 2015). 
 

5.7 Studie-och yrkesvägledning - hela skolans ansvar?  
 
Skolinspektionen (2013) har gjort en undersökning där de undersökt studie- och 
yrkesvägledningen på 34 olika grundskolor utifrån tre olika frågeställningar. En av dessa 
frågeställningarna var “Ger rektorn riktlinjer och förutsättningar för vägledningen så att den 
blir hela skolans ansvar?” Resultatet är ej positivt, undersökningen visar att skolorna brister i 
sin styrning gällande att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen och ämnen. 
Studie- och yrkesvägledaren upplevs som ensamt ansvarig och fokuserar mestadels på 
information och val. Skolorna saknar mål för att förbereda eleverna inför framtida studie- och 
arbetsliv samt att det saknas samarbete mellan skolpersonalen gällande studie- och 
yrkesrelaterade frågor. Majoriteten av lärarna i undersökningen kände inte ens till deras 
ansvar i arbetet med studie- och yrkesrelaterade frågor och ställde sig frågande till om det 
gick att integrera det i deras ämnen.  
 
Det är tydligt i både styrdokument och Skolverkets allmänna råd hur ansvaret för studie- och 
yrkesvägledning inte enbart är studie- och yrkesvägledarnas uppdrag, det är upp till all 
skolpersonal och ledning att tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning.   
Skolverket (2017b) har utifrån dessa bestämmelser utgivit en rapport gällande att studie- och 
yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Det är en rapport med 44 exempel från olika skolor i 
Sverige på samarbetsmöjligheter och sätt att integrera studie- och yrkesvägledning i ämnen 
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och undervisning. Syftet är att visa på vinsterna med att eleverna får kunskap om framtida 
studier och arbetsliv, och att studie- och yrkesvägledning blir hela skolans ansvar. Där 
framgår det tydligt, vad som är allas ansvar i uppgifterna, hur kopplingen till styrdokumenten 
ser ut samt vilka vinster som finns för alla de inblandade.  
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6. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt inleder vi med att presentera vägledarorganisationen i den undersökta 
kommunen, därefter presenterar vi våra informanter. Informanterna benämns med 
könsneutrala namn och informationen om dem är indelade i kategorier. Detta för att stärka 
anonymiteten och ge en tydligare bild av våra informanter. Analysen av resultatet är sedan 
presenterat utifrån fyra teman, skolans styrning, studie-och yrkesvägledning- hela skolans 
ansvar?, vägledarnas uppdrag och utvärdering och uppföljning. Slutligen under rubriken 
sammanfattning av resultat och analys kommer vi sammanfatta de viktigaste resultaten och 
analysera dessa.  
 

6.1 Presentation av vägledarorganisation och informanter 
 
I den undersökta kommunen samordnas studie- och yrkesvägledningen i en 
vägledarorganisation. Det innebär att alla anställda studie- och yrkesvägledare i kommunens 
grund- och gymnasieverksamhet leds av en enhetschef. I vägledarorganisationen är studie- 
och yrkesvägledarna anställda men placeras därefter ut på skolorna efter behov och elevantal. 
Tanken med vägledarorganisationen är att den ska innefatta ledning, samordning och 
utveckling av studie- och yrkesvägledningen i kommunen. Inom vägledarorganisationen 
håller det på att utformas en verksamhetsplan som beräknas vara färdig under 2019.  
 
6.1.1 Kategorisering av informanter 
 

1. Hur många procent studie- och yrkesvägledarna arbetar, 10–50 % eller 50–100%. 
2. Hur många år de har arbetat som studie- och yrkesvägledare mindre än fem år, mellan 

5–10 år eller mer än 10 år.  
3. Hur många elever de har hand om i sitt uppdrag, mindre än 100st, mellan 100-400st 

eller mer än 400st elever.   
 
Charlie 
Charlie arbetar 10–50 %, har arbetat som studie- och yrkesvägledare i mindre än fem år och 
har hand om mindre än 100 elever i sitt uppdrag.  
 
Alex 
Alex arbetar 50–100 %, har arbetat som studie- och yrkesvägledare i mindre än fem år och har 
hand om mer än 400 elever i sitt uppdrag.  
 
Kim 
Kim arbetar 50–100 %, har arbetat som studie- och yrkesvägledare mellan 5–10 år och har 
hand om mindre än 100 elever i sitt uppdrag.  
 
Max 
Max arbetar 50–100 %, har arbetat som studie och yrkesvägledare i mindre än fem år och har 
hand om 100–400 elever i sitt uppdrag.  
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Robin 
Robin arbetar 50–100 %, har arbetat som studie- och yrkesvägledare i mer än 10 år och har 
hand om mer än 400 elever i sitt uppdrag.  
 
Malak 
Malak arbetar 50–100 %, har arbetat som studie- och yrkesvägledare i mer än 10 år och har 
hand om mer än 400 elever i sitt uppdrag.  
 

6.2 Skolans styrning 
 
Majoriteten av informanterna anser att de nationella styrdokumenten inte ger ett tillräckligt 
stöd i deras arbete. De alla beskriver en otydlighet i styrdokumenten. 
 

Dom är inte sådär jättetydliga, det är ingen arbetsbeskrivning 
- Robin 

 
Detta bekräftas av forskning, Nilsson (2010) skriver att många granskningar, studier och 
utvärderingar som gjorts visar på otydliga styrdokument från staten. Det behövs tydligare 
styrning och rakare föreskrifter för att lösa kommunernas problematik kring studie- och 
yrkesvägledning ute på skolorna.  
 
Alex säger att de nationella styrdokumenten måste vara på detaljnivå för att man ska kunna nå 
ut med dem, och att de inte ger en tydlig bild om vad som ska ingå i uppdraget. Charlie anser 
även att de nationella styrdokumenten är öppna för tolkning och tolkas olika beroende på vem 
som läser.  
 

Det lämnar mycket utrymme för att välja, att det kan bli så himla olika beroende på 
vem som har läst och vem som bestämmer hur de ska se ut. Det är så öppet för 
tolkning, det gör att det skiljer lite eller ja ganska mycket ibland 

- Charlie 
 
Boström & Lundmark (2016) skriver att inom offentlig verksamhet är det ofta många mål 
som ska uppnås och att ofta är dessa mål otydliga. Även Jarl & Pierre (2015) beskriver att 
decentraliseringen har medfört att flera olika aktörer skapar olika mål för skolan, vilket ofta 
leder till att målen blir otydliga. Vidare beskriver Jarl & Pierre att de centrala styrdokumenten 
kan bestå utav motsägelser, som även det bidrar till otydliga mål.  
 
Malak beskriver en motsatt bild jämfört med de andra informanterna. Hen anser att de 
nationella styrdokumenten är som en bibel i hens dagliga arbete. Dock anser Malak att de bara 
ger delvis med stöd. Hen anser att de nationella styrdokumenten beskriver mycket angående 
“hela skolans ansvar” men det saknas mål om studie- och yrkesvägledarens specifika 
uppgifter.  
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Charlie använder sig inte utav de allmänna råden - arbete med studie- och yrkesvägledning, 
hen är ny i tjänsten och har ej behövt använda sig utav dessa ännu. Dock uppger majoriteten 
av informanterna att de använder sig utav de allmänna råden i deras arbete. Kim nämner att 
hen använder dem för att fräscha upp minnet, när hen behöver inspiration och som ett typ av 
facit för att garantera kvaliteten på sitt arbete. Alex använder dom som ett bra verktyg i 
utbildande syfte i kommunikation med övrig skolpersonal. Jutdal (2015) beskriver i en 
undersökning där de undersökt några kommuner där vägledningen fungerar, att väl utarbetade 
arbetsplaner med klara arbetsfördelningar och konkreta mål ligger till grund för en lyckad 
vägledning.  
 
6.2.1 Kommunala och lokala styrdokument 
 
Vi mailade den valda kommunen för att få tag i styrdokument på kommunal nivå, det 
närmaste vi kom var en uppdragsplan. Uppdragsplanen innehåller inget specifikt om studie- 
och yrkesvägledning eller studie-och yrkesvägledarna, utan mer övergripande mål som alla 
skolor i den valda kommunen ska arbeta efter. Nilsson (2010) beskriver en undersökning som 
Skolverket har gjort. Där uppger endast 40% av de kommuner som svarade på enkäten att 
vägledning är nämnd i kommunernas skolplaner. Bristerna kring mål med studie-och 
yrkesvägledning i kommunerna förklaras också med otydliga styrdokument från staten.  
 
Jarl et.al, (2015) beskriver decentraliseringens påverkan på styrningen av skolan. Där beskrivs 
kommunernas ansvar, det ska finnas verksamhetsplaner utformade och kvalitetsarbete ska 
ske. I verksamhetsplanen ska mål utformas och sedan ska dessa utvärderas årligen. Detta är av 
yttersta vikt inom målstyrning, eftersom rektorerna/cheferna på detta sätt kan prioritera vissa 
frågor framför andra. Vårt resultat visar att varken Charlie eller Alex vet om det finns någon 
verksamhetsplan på deras skolor.  
 
På Kim och Malaks skolor finns det verksamhetsplaner om hur skolorna ska arbeta, men i 
dessa är varken studie- och yrkesvägledning eller studie- och yrkesvägledaren nämnd. Nilsson 
(2010) stärker detta med forskning som säger att verkligheten ofta ser annorlunda ut jämfört 
med vad styrdokumenten säger. Han beskriver en verklighet där skolans interna behov går 
före behovet av vägledning. Andra frågor och behov inom skolan går före prioriteringen av 
studie- och yrkesvägledning.  
 
Max och Robin berättar att det inte finns någon verksamhetsplan på deras skolor. 
Skolinspektionen (2013) beskriver problematiken med att inte ha mål med verksamheten, 
kvaliteten går ej att garantera och utvärdering/uppföljning uteblir. Lundahl & Nilsson (2010) 
bekräftar även att bristen på mål bidrar till minskade resurserna och minskat engagemang.  
 
Lovén (2015) skriver att vägledarorganisationer ofta skapas för att vägledarna ska kunna 
fokusera mer på vägledning. Som tidigare nämnt så håller det på att skapas en 
verksamhetsplan, detta är något som Alex ser fram emot då hen anser att det är en brist att det 
inte finns någon nu.  
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Ja, det är det som gör att det finns något att utgå ifrån, att det finns likvärdighet, 
likvärdighet tror jag är en brist idag också, det ser väldigt olika ut beroende på om du 
jobbar på *nämner tre olika skolor i kommunen* 

- Alex 
 
Även Kim nämner att hen skulle vilja se en gemensam verksamhetsplan för hela Sverige 
gällande studie-och yrkesvägledningen: 
 

Den ska främja så att alla, alla elever får verktyg inför framtiden och alla dess beslut 
 

- Kim 
6.2.2 Rektorer och stöd 
 
I skollagen (SFS 2010:800) står det bland annat beskrivet vad rektorns ansvarsområden är. 
Rektorn har det övergripande ansvaret för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla 
verksamheten i skolorna. I läroplanen LGR11 beskrivs det också att rektorn ska ha det 
övergripande ansvaret för att verksamheten i skolorna jobbar efter de nationella målen och att 
personalen får den kompetensutveckling som behövs för att nå de nationella målen 
(Skolverket, 2016).  
 
Charlie och Alex anser inte att de får stöd av sina rektorer med att tolka de nationella 
styrdokumenten så att de anpassas till deras verksamhet. Charlie beskriver hur hen till 
exempel bara träffat rektorn en gång då rektorn sitter på en annan ort. Charlie upplever sig fri 
från sin rektor och hen anser att rektorn inte alls är insatt i arbetet med studie- och 
yrkesvägledning. Lovén (2015) diskuterar kring den ensamma vägledaren utan resurser och 
stöd för att uppfylla de mål som finns. Han beskriver en miljö där vägledarna försöker arbeta 
efter de högt ställda nationella målen som finns och får inget stöd av rektorerna och cheferna. 
Lundahl (2010) skriver även att den långt gånga decentraliseringen påverkar arbetet med 
vägledning, och det mesta av ansvaret läggs på rektorn och den enskilda vägledaren. Fyra av 
sex informanter anser att de inte får stöd från sin enhetschef inom organisationen i arbetet 
med att jobba med styrdokumenten. Malak säger att det inte alls pratas om regelverket inom 
organisationen. Detta bekräftar även Robin. 
 

Nej våran chef är ju positiv till det, men det har aldrig varit någon aktivitet där vi 
har jobbat med dom eller så. Så då tycker jag inte att jag har fått någon hjälp 

- Robin 
 
Hälften av informanterna uppger att de har stöttning av sina rektorer och att rektorerna litar på 
att vägledarna ska kunna regelverket. Kim berättar att hen och rektorn stöttar varandra, pratar 
ofta kring styrdokumenten och hjälper varandra att förstå dem. De har hittat ett arbetssätt där 
rektorn kommer med visionerna och Kim slipar på detaljer runt visionen. Max har också ett 
bra samarbete med sina rektorer. 
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Jag har väldigt nära relation med båda mina rektorer, så vi tar saker hela tiden. Jag 
kan tänka mig att har man inte det så kanske man känner man sig lite mer 
utelämnad. Jag har en ganska bra relation med dom, vi tar upp allt på en gång. Det 
är ju rektorerna, dom ska prioritera bland mina uppgifter, så får jag för mycket så 
ska jag vända mig till rektorerna  

- Max 
 
Detta stämmer överens med vår analysram. Svensson (1997) beskriver detta genom att 
förklara att fördelarna med målstyrning inom offentlig verksamhet är just kommunikationen 
mellan medarbetaren och rektor/chef. Eftersom cheferna/rektorerna inom skolan inte har ett 
regelsystem att förhålla sig till utan mål, gäller det att skapa goda förutsättningar för 
medarbetarna att kunna göra ett bra jobb som uppfyller målen. Detta skapas genom en ständig 
och god dialog mellan rektor/chef och medarbetare. Både rektorerna/cheferna och de anställda 
ska vara delaktiga i hela processen, och kommunikationen ska vara tydlig. Målen ska sättas 
tillsammans.  
 
Hälften av informanterna bekräftar vad som står i analysramen då de beskriver vikten av att 
ha en bra relation med rektorerna, och hur mycket det kan underlätta för arbetet med studie- 
och yrkesvägledningen på skolan. Det gör automatiskt att studie- och yrkesvägledaren får ta 
mer plats och har bättre arbetsmiljö samt att studie- och yrkesrelaterade frågor får ta mer plats 
i skolan.  
 

6.3 Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar?  
 
Det framgår i de nationella styrdokumenten att studie- och yrkesvägledning ska vara hela 
skolans ansvar. Avsnittet “Undervisning och samverkan - skola, utbildning och arbetsliv” i 
Skolverkets allmänna råd grundar sig på bestämmelser i läroplanerna. Där framgår det tydligt 
hur hela skolan bör agera för att nå målen och ansvaret är uppdelat inom olika professioner. 
Till exempel framgår det att det är lärarnas ansvar att ge eleverna kunskap kring hur 
arbetslivet fungerar, att de ska få eleverna att förstå hur ämnen har betydelse i arbetslivet och 
ge en grund för deras framtida studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledaren ska finnas 
till för stöd och bidra med specialistkunskap (Skolverket, 2016).  
 
Enligt vårt resultat anser majoriteten av informanterna att skolorna inte arbetar efter att studie- 
och yrkesvägledning ska vara hela skolans ansvar. De anser att det är en god tanke men att 
den inte fungerar i verksamheten, mycket ansvar läggs på studie- och yrkesvägledaren och det 
är upp till dem om studie- och arbetslivsfrågor ska integreras i utbildningen. Max diskuterar 
kring samarbeten och hur det är att vara ny i tjänsten.  
 

Jag är relativt ny, det kan ta ett tag att få komma in, och får ett bättre samarbete med 
So läraren. Så det kan komma i framtiden men nu finns det inte, men jag tycker det 
är viktigt 

- Max 
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Charlie beskriver även att hen inte ens vet hur den övriga skolpersonalen arbetar med studie- 
och yrkesvägledning i undervisningen. Detta bekräftas av Skolinspektionens (2013) rapport 
som beskriver problematiken i denna fråga. Det saknas mål med samarbeten, vägledarna 
känner sig ensamma och utlämnade. Lärarna är inte medvetna om att studie- och 
yrkesvägledning är deras ansvar också.  
 
Skolverkets (2017b) rapport visar exempel på fördelar med att studie- och yrkesvägledning är 
hela skolans ansvar, och även att övrig skolpersonal är medvetna om deras ansvar och att de 
samarbetar med studie- och yrkesvägledaren och andra lärare. Detta visar sig stämmer i två av 
våra informanters fall. Alex och Kim anser att studie- och yrkesvägledning är hela skolans 
ansvar. Samarbetet fungerar mycket bra med övrig skolpersonal och personalen ser vinsten 
för alla om studie- och yrkesrelaterade frågor integreras i utbildningen. Rombach (1991) 
menar att det viktigaste inom målstyrning är att alla anställda försöker nå de mål som satts 
upp, om detta sker, stärks även kommunikationen och planeringen inom verksamheten. Detta 
bekräftar Alex. 
 

Absolut att det är hela skolans ansvar, vi måste hjälpas åt, vi kan inte vara ensam 
som tror att vi ska rädda alla elever. Vi måste bygga broar ihop, hålla varandra i 
händerna runt eleverna och ha en samlad syn. Men för att ha en samlad syn så är 
kommunikationen jätteviktig 

- Alex 
 
Kim har till och med schemalagd tid en gång i veckan som är avsatt för dessa frågor. Men 
flera informanter poängterar att detta inte hör till vanligheten och att i deras tidigare tjänster 
inte har varit på detta sättet. Enligt Svensson (1997) är grunden i målstyrning inom offentlig 
verksamhet att det skapas nationella styrdokument som sedan implementeras på olika sätt i 
verksamheten. Detta stämmer på dessa två skolorna gällande att arbetet med studie- och 
yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Det finns dock brister. 
 

Det behöver komma uppifrån för att de ska bli hela skolans ansvar, för nu ligger det 
på syven. För även om det ska vara rektorns ansvar, så har dom inte fullständig koll. 
Då kan man inte få förutsättningarna för att de ska bli hela skolans ansvar 

- Kim  
 
Att inte rektorn är med och leder arbetet med hela skolans ansvar, kan kopplas till det 
Skolverket (2013) beskriver. Studie- och yrkesvägledarna upplever i undersökningen att de är 
ensamt ansvarig för vägledningen och rektorn brister i sin styrning gällande att studie- och 
yrkesvägledning är hela skolans ansvar.  
 
Flera av informanterna nämner den verksamhetsplan som håller på och skapas inom 
vägledarorganisationen. Bland annat hoppas Alex och Robin att det blir en utveckling framåt 
med hjälp av den och att det gör att studie- och yrkesvägledning blir mer av hela skolans 
ansvar. Malak menar att det är något som hen och de andra studie- och yrkesvägledarna på 
skolan och i organisationen arbetar mycket med. Detta stärks av Jarl, Kjellgren & 
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Quennerstedt (2015) som beskriver att det är på detta sätt den ideologiska och juridiska 
styrningen går till. Kommunerna ska skapa verksamhetsplaner och genom dessa tydliggörs 
mål. På detta sätt styr cheferna prioriteringarna och arbetet kan sedan utvärderas. Alex 
uttrycker tydligt hur tidsbristen är det som sätter käppar i hjulet på hens skola, viljan finns 
men inte förutsättningarna. Detta stärks också i forskning, Boström & Lundmark (2016) 
beskriver att det som definierar målstyrning inom offentlig verksamhet är det höga kravet på 
rationalitet. Detta är något som det ofta finns brister kring, så som tidsbrist och brister i 
prioritering.   
  

6.4 Studie- och yrkesvägledarnas uppdrag 
 
Svensson (1997) beskriver att målstyrningen i en offentlig verksamhet är när politikerna sätter 
mål och riktlinjer för skolorna i kommunen att följa. Skolorna bryter i sin tur ner dessa mål till 
verksamhetsplaner där mål för den lokala verksamheten formuleras. En av de tre 
grundläggande hörnstenarna för en fungerande målstyrning är att målformulering sker.  
Fem av våra sex informanter säger att de inte har en beskrivning av deras uppdrag, vilket 
innebär att de inte har några mål att arbeta efter eller mål med sin verksamhet. 
 

Det finns ingen tydlig uppdragsbeskrivning av vad uppdraget är för syv  
- Alex  

 
Rombach (1991) skriver att målen som sätts i en verksamhet ska vara tydliga och att de 
anställda ska ges möjlighet att själva vara med och utforma sina mål. Han menar även att 
planeringen och kommunikationen stärks av att de anställda själva får vara med att formulera 
mål. Våra informanter beskriver dock sitt uppdrag som luddigt och oklart. 
 
En informant beskriver att det finns arbetsbeskrivningar men hen har valt att inte följa dem. 
 

Här finns det delvis. Jag har valt att inte följa dom helt, eftersom jag gör andra 
saker, och det är litegrann friheten man har som syv 

- Kim 
 
Fyra av sex informanter anser dock att de har en klar bild om vad deras uppdrag innehåller 
och anledningen till detta är den frihet de har att forma sitt uppdrag själva. Charlie beskriver 
sitt uppdrag som mycket fritt, hen får forma det själv och lägga upp året som hen vill. Med 
anledning av att uppdraget är så fritt beskriver Alex problematiken i detta.  
 

Det kan se väldigt olika ut för olika kommuner, och i olika skolor i samma kommun. 
Det jag anser är bristen, det är att jag anser att vi inte får fokusera på den 
kompetens vi besitter 

- Alex 
 
Lundahl & Nilsson (2010) nämner att skillnaderna mellan kommunerna är påtagliga och att 
även inom skolor i samma kommun så skiljer sig vägledningen. Detta stärker våra 
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informanter Charlie och Alex som berättar att oklara arbetsbeskrivningar leder till en ej 
likvärdig vägledning. Även Skolverket (2017a) styrker detta i deras rapport där de skriver att 
de mål och styrning som finns, inte är tillräckliga för att bidra till en likvärdig vägledning.  
 
Malak beskriver att hen inte önskar arbetsbeskrivningar. 
 

Jag vill att man hellre ska lyfta det som den övergripande delen, men sen hur, det ska 
jag lösa själv i samband med rektor bland annat. Jag har inget behov av en att göra 
lista 

- Malak 
 
Detta går emot den tolkning av målstyrning som Svensson (1997) beskriver. Målstyrning 
inom offentlig verksamhet går ut på att det ska finnas lokala mål som beskriver vad 
verksamheten ska uppnå. Av målen ska det gå att få fram resultat som sedan utvärderas och 
därefter kan följas upp. 
 
Hälften av informanterna berättar att majoriteten av övrig skolpersonal inte har en klar bild 
om vad vägledarens uppdrag innehåller, vilket visar att det inte är någon tydlighet i 
ansvarsfördelningen av vägledningen på de berörda skolorna. Detta stärks av en rapport från 
Skolinspektionen (2013). Forskningen i rapporten visar att det är mycket otydligt bland övrig 
skolpersonal och elever vad studie- och yrkesvägledarnas uppdrag är och vad som kan 
förväntas av dem. Många lärare känner inte till skolans uppdrag gällande studie- och 
yrkesvägledning alls. Lovén (2015) beskriver hur alla har olika krav på studie- och 
yrkesvägledarna ute på skolorna, uppdraget är oklart och det är mycket svårt att leva upp till 
allas önskemål. 
 

Jag hade önskat att jag hade vetat vad de förväntade sig av mig 
- Charlie 

 
Jutdal (2015) nämner några lyckade exempel på när studie-och yrkesvägledningen har 
fungerat bra. Hon nämner klara arbetsfördelningar och tydlighet i ansvarsfördelningen mellan 
professionerna som en bidragande faktor till en fungerande vägledning. Detta uppfylls inte på 
tre av informanternas skolor. 
 
Hälften av informanterna beskriver att de hade underlättat med arbetsbeskrivningar när de 
började sin tjänst eftersom de ansåg att uppdraget var oklart. Charlie och Alex nämner även 
att arbetsbeskrivningar hade behövts för att de lättare skulle veta vad som förväntas av dem, 
speciellt Alex nämner att detta hade behövts när hen var ny i sin tjänst. 
 

Ja, för nu har jag jobbat ett tag men i början så tyckte jag att det var svårt. När jag 
var ny, och veta vad ska jag förhålla mig till hur mycket tid ska jag lägga på varje 
sak, vad är det som förväntas av mig, när man är helt ny, det tyckte jag va svårt   

- Alex  
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Ehhh ja om man går tillbaks när man har kommit på roller där det inte ens funnit en 
syv sen tidigare eller man har inte fått någon form av överlämning och det finns 
ingenting, då ska man verkligen börja med att uppfinna hjulet. Så då hade man 
önskat att det finns kanske lite mer detaljerat att när ska jag göra den här saken och 
hur ska jag göra den och med vem och vem ska jag kontakta och dom bitarna…så 
det är väl önskvärt när man är ny och fräsch kan jag tycka 

- Kim 
  
Lovén (2015) nämner uppkomsten av vägledarorganisationer och deras syfte till att minska 
irrelevanta arbetsuppgifter för vägledare. Studien visar att informanterna har irrelevanta 
arbetsuppgifter för deras uppdrag, framträdande är de administrativa uppgifterna.  
 

Om vi skulle kunna tänka om i det vi gör, göra rätt saker och prioritera vägledning 
och det finns nedskrivet, då är det ingen som kan köra över en heller. Det här finns 
svart på vitt 

- Alex 
 

Det tar bort jättemycket tid, jag har ju ibland att jag måste säga nej till eleverna. på 
den skolan där jag jobbar mycket med motivation, där måste jag ibland bromsa 
eleverna och säga att tyvärr jag har inte tid förrän om 3 veckor. Och det känns ju 
inte bra för att man har massa administrativa uppgifter att ta hand om. 

- Max  
 

Så många timmar jag måste lägga på det istället för mötet med människan, för det är 
i mötet med människan som vi kan nå längst 

- Alex 
 
Vidare skriver Lovén (2015) att vägledarorganisationer ska främja till att studie-och 
yrkesvägledare ska få mindre ansvar för irrelevanta uppgifter på de enskilda skolorna, och 
kunna fokusera mer på vägledning. I den vägledarorganisation som våra informanter arbetar 
inom så stämmer inte detta. Resultatet visar tydligt att informanterna anser att de har 
irrelevanta administrativa uppgifter som tar tid från vägledning och elevernas behov.  
 

6.5 Utvärdering och uppföljning 
 
Svensson (1997) beskriver utvärdering och uppföljning av resultatet av de satta målen som en 
av de viktigaste delarna inom målstyrning. Han beskriver att det huvudsakligen behövs av två 
anledningar, för att kunna se bakåt och framåt inom organisationen. Ingen av våra informanter 
har en utvärdering på sin skola som behandlar studie-och yrkesvägledningen. En av 
informanterna säger att det jobbas med en utvärdering av vägledningen på skolan. Fyra av sex 
informanter anser att det behövs en utvärdering på skolan angående studie-och 
yrkesvägledningen. Charlie beskriver att en utvärdering behövs för att stärka hens roll och 
hens arbete på skolan. 
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Kanske lite, för det känns som jag går under radarn lite hela tiden, dels för att dom 
inte har någon arbetsbeskrivning och man märker att dom inte vet vad jag kan eller 
vad jag ska göra riktigt. Att man hamnar i gråzon lite 

- Charlie 
 
Det närmaste utvärdering som nämns under våra intervjuer är de utvärderingar som 
kommunen skickar ut till alla nior på skolorna, men ingen utvärdering eller uppföljning om 
vägledningen specifikt. På frågan om studie- och yrkesvägledningen följs upp svarar Alex. 
 

Svårt att följa upp då det inte finns någon tydlig arbetsbeskrivning! Vad ska de följa 
upp? 

- Alex 
 
Lovén (2015) skriver att målstyrning kräver att alla tar ansvar över verksamheten och betonar 
vikten av en utförlig utvärdering och uppföljning. Om det inte finns en ordentlig utvärdering 
och uppföljning av de mål som är satta inom verksamheten finns det risk att andra mål och 
riktning tar över. Han menar att det är detta som har skett inom vägledningen. Jutdal (2015) 
skriver också att inom de kommuner där vägledningen har fungerat bra, så har utvärdering 
och uppföljning legat som en viktig grund för det lyckade arbetet. Bristen på utvärdering och 
uppföljning av vägledningen inom skolorna påpekas även i Skolinspektionens (2013) 
granskning. 
 

6.6 Sammanfattning av resultat & analys 
 
De mest framträdande resultaten i vår studie är: 

x Majoriteten av våra informanter upplever inte att styrdokumenten är ett stöd i deras 
arbete. De är dock mer positiva till de allmänna råden.  

x Fyra av sex informanter upplever inte att skolan arbetar för att studie- och 
yrkesvägledning ska vara hela skolans ansvar.   

x Fem av sex informanter uppger att de inte har några arbetsbeskrivningar i deras 
uppdrag.  

x Ingen av våra informanter uppger att de har någon utvärdering eller uppföljning av 
studie- och yrkesvägledningen på respektive skola.  

Utifrån Svenssons (1997) tolkning om hur en fungerande målstyrning bedrivs, så visar vårt 
resultat att målstyrningen i den valda kommunen innefattar flera brister. Svensson beskriver 
målstyrning som ett styrsätt där det krävs tydlig målsättning, kontinuerlig resultatuppföljning 
och tydlig dialog mellan chef/rektor och medarbetare. Dock visar Skolinspektionen (2013) att 
bilden våra informanter beskriver stämmer väl överens med den rapport de publicerat, där 
framkommer det stora problem med otydlighet i uppdraget och kommunikationssvårigheter i 
de svenska undersökta skolorna.  
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7. Diskussion 
 
I detta avsnitt presenterar vi vår resultatdiskussion och våra egna reflektioner om resultatet. 
Därefter presenterar vi studiens relevans för yrkesverksamheten, slutsatser och 
metoddiskussion. Slutligen diskuterar vi kring fortsatt forskning.  
 

7.1 Resultatdiskussion och egna reflektioner 
 
Vårt resultat visar att majoriteten av våra informanter inte känner att de har stöd av de 
nationella styrdokumenten i sitt arbete. De anser att styrdokumenten är för otydliga och för 
öppna för tolkning. Resultatet visar att det inte finns styrdokument på kommunal nivå, det 
finns dock verksamhetsplaner på några av informanternas skolor, dock nämner dessa inte 
studie- och yrkesvägledning. Detta anser vi resulterar i att målstyrningen i den valda 
kommunen innefattar brister. Vi antar att de nationella styrdokumenten inte ger tillräckligt 
med stöd för att skapa kommunala och lokala mål för studie- och yrkesvägledning i den 
undersökta kommunen. Vi anser även att de nationella styrdokumenten gällande studie- och 
yrkesvägledning ej är tillräckliga. De är mycket otydligt och svårt att få en klar bild av de 
övergripande målen. Detta kan vara en orsak till att målstyrningen brister och att det inte finns 
mål på kommunal och lokal nivå. De nationella målen kan vara för svåra att tyda och tolka. 
Dock visade vårt resultat att en verksamhetsplan på kommunal nivå håller på att skapas inom 
vägledarorganisationen. Det hade varit intressant att se om våra informanter upplever mer 
stöd av verksamhetsplanen då den implementerats inom organisationen och i verksamheten 
ute på skolorna. Vårt resultat visar även att dialogen mellan chef/rektor och medarbetare är 
bristfällig, och att fyra av sex av våra informanter saknade stöd från enhetschefen att arbeta 
med de nationella styrdokumenten. Vi tänker att en anledning till detta skulle kunna vara att 
enhetschefen inte har tydliga mål med organisationen och saknar mål från politikerna. 
 
Det vi finner intressant är att majoriteten av våra informanter använder sig utav de allmänna 
råden i sitt arbete. Vi tänker att en anledning till detta skulle kunna vara den klara 
arbetsfördelning som de allmänna råden innefattar på en mer detaljerad nivå. Även Jutdal 
(2015) stärker att en tydligare arbetsfördelning leder till bättre vägledning. I de allmänna 
råden står det att det är hela skolans ansvar att arbeta med studie- och yrkesvägledning. 
Majoriteten av våra informanter upplever att skolan inte arbetar för att studie- och 
yrkesvägledningen ska vara hela skolans ansvar. Vi anser att flera anledningar ligger till 
grund för detta, bland annat de otydliga styrdokumenten, att skolans personal inte vet hur de 
ska arbeta med vägledning och att kommunikationen mellan skolans personal är bristfällig. 
Det som behövs enligt oss är bättre kommunikation och bättre samarbeten mellan studie- och 
yrkesvägledare och övrig skolpersonal. Här anser vi att rektorn har en viktig roll att sätta ner 
foten och skapa förutsättningar för att de nationella målen ska efterföljas. 
 
Resultatet visar att den otydliga målstyrningen påverkar studie-och yrkesvägledarnas uppdrag 
i den mån att det inte finns några arbetsbeskrivningar för hur vägledningen ska bedrivas. 
Avsaknaden av arbetsbeskrivningar, nämns av informanterna som en anledning till ojämlik 
vägledning. Vi anser att studie-och yrkesvägledarnas uppdrag påverkas negativt av 
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målstyrningen, detta på grund utav den otydliga målstyrningen i kommunen. Detta via 
avsaknaden av till exempel en verksamhetsplan. Resultatet visar att fyra av sex informanter 
anser att det har en klar bild utav sitt uppdrag, detta eftersom de fritt kan lägga upp hur de vill 
arbeta med vägledning. Detta finner vi mycket intressant, vi anser att det måste vara 
förvirrande och tidskrävande att som nyutexaminerad vägledare komma till en arbetsplats där 
förutsättningarna är helt fria, fria från mål, fria från rektor och fria från styrning. Dessutom 
blir vägledningen ojämlik. Det är beroende på vilken studie- och yrkesvägledare man har, 
vilken studie- och yrkesvägledning man får och vad som prioriteras på den skolan man går. 
Dock anser vi att det självklart ska finnas en viss frihet, men vi anser att utifrån vårt resultat 
behövs det en tydligare målstyrning.  
 
Resultatet visar att utvärdering och uppföljning av studie- och yrkesvägledningen på de 
undersökta skolorna inte sker. Utvärdering och uppföljning är enligt Svensson (1997) en stor 
del av målstyrning. Exempelvis enligt Svenssons modell (se figur 1) så leder utvärdering och 
uppföljning till kvalitetshöjning av verksamheten. Enligt modellen leder utvärdering och 
uppföljning till att studie- och yrkesvägledarna får återkoppling, beröm, och underlag för 
löneförhandling i sitt arbete. De skulle också få chans att lära sig av sina erfarenheter, få 
chans att utveckla sina arbetsmetoder vilket skulle skapa mer motivation. Vi anser att det är 
en brist att utvärdering och uppföljning inte görs. Eftersom resultatet visar att uppdraget är så 
fritt att utforma själva för våra informanter, skulle en utvärdering vara en grund för att 
undersöka om deras arbetssätt motsvarar elevernas behov av vägledning. Det skulle också, 
enligt oss, kunna användas för att kvalitetsgranska skolornas arbete med studie- och 
yrkesvägledning. Om det hade funnit tydligare styrdokument på nationell nivå eller 
styrdokument på kommunal/lokal nivå hade även utvärderingarna kunnat används för att kolla 
så arbetet överensstämmer med styrdokumenten, för att sedan följa upp arbetet efter behov.  
Vi antar dock att anledningen till att det inte görs utvärderingar som följs upp är att det inte 
finns något att utvärdera, då avsaknaden av tydliga mål och arbetsuppgifter är påtagliga.  
 

7.2 Relevans för yrkesverksamheten 
 
Vi anser att vår studie har relevans för den verksamheten vi befinner oss inom. Vi är snart 
färdigutbildade studie- och yrkesvägledare, och det är bra för oss som går utbildningen, och 
även för verksamma studie- och yrkesvägledare, att se hur styrdokumenten påverkar vårt 
arbete ute i skolorna. I vårt resultat framkommer det att det är otydliga styrdokument och att 
målstyrningen inom kommunen brister, det är viktigt för oss verksamma att vara medvetna 
om förutsättningarna och hur styrningen ser ut. Vi anser även att vår forskning är relevant för 
annan skolpersonal, såsom rektor och lärare, för att få en djupare förståelse för studie- och 
yrkesvägledares arbete. Även för politiker kan detta arbete ge en fördjupad förståelse, då vi 
synliggör vikten av en fungerande målstyrning inom den offentliga verksamheten.  
 

7.3 Slutsatser  
 
Vi kan inte dra några generella slutsatser utifrån vår studie, men utifrån vad våra informanter 
berättat och vad forskningen visar, så kan vi anta att det är saknaden av styrdokument och 
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otydligheten i de styrdokument som finns på nationell nivå som resulterar i att informanterna 
inte finner stöd av styrdokumenten i sitt arbete med studie- och yrkesvägledning. Studie- och 
yrkesvägledning nämns ytterst lite i skollag, förordningar och läroplaner. Det som står i de 
nationella styrdokumenten är mycket generellt och otydligt, vilket gör att det är svårt för 
informanterna att finna stöd av dem i sitt dagliga arbete på skolorna. Likaså visar vårt resultat 
att majoriteten av våra informanter inte anser att skolorna arbetar för att studie- och 
yrkesvägledning ska vara hela skolans ansvar. Styrdokumenten kring detta är för otydliga, 
dock innefattar de allmänna råden bra arbetsfördelningar och konkreta exempel inom detta 
område. Men trots att styrdokumenten säger att hela skolan ska ansvara för att tillgodose 
elevernas behov av studie- och yrkesvägledning, så visar studien att studie- och 
yrkesvägledarna själva måste ansvara för att integrera dessa frågor i undervisningen och bland 
övrig skolpersonal. 
 
Vårt resultat visar att målstyrningen brister i den undersökta kommunen, och detta påverkar 
studie- och yrkesvägledarna i den mån att det inte finns några mål. Det saknas kommunala 
och lokala styrdokument i kommunen och på skolorna för studie- och yrkesvägledarna.  
Utifrån det resultat vi har fått fram, så verkar studie-och yrkesvägledarnas uppdrag påverkas 
negativt av målstyrningen. Detta eftersom att det saknas mål för studie-och yrkesvägledning 
och våra informanter uppger att de inte har några arbetsbeskrivningar, vilket även forskningen 
visar. Påföljder av detta är ojämlik vägledning och att övrig skolpersonal inte har en klar bild 
av vad informanternas uppdrag innefattar. Det som påverkar positivt med den bristande 
målstyrningen är att informanterna har större frihet att utforma sitt uppdrag.  
 
Utvärdering och uppföljning av studie-och yrkesvägledningen visar sig vara icke existerande 
utifrån det resultat vi har fått fram. Svaret på vår frågeställning är att det inte sker någon 
utvärdering och uppföljning. Vi finner dock detta intressant då vi inför vår studie antog att det 
skulle finnas, eftersom det är en stor del utav det Svensson (1997) beskriver inom 
målstyrning. Vi är dock medveten om att alla skolor i den undersökta kommunen inte är med i 
vår studie, och att det kanske finns utvärdering och uppföljning av vägledningen på någon 
utav de andra skolorna i kommunen.  
 
Sammanfattningsvis så anser vi att vi kunde besvara våra frågeställningar. Dock är vi 
medveten om att våra slutsatser inte är generaliserbara utan att våra slutsatser gäller endast för 
den studie vi har gjort. Dock anser vi att vår studie och dess slutsatser kan ge en ökad 
förståelse för hur de nationella, kommunala och lokala styrdokumenten fungerar som stöd för 
studie- och yrkesvägledare samt hur målstyrning inom offentlig sektor kan påverka studie-och 
yrkesvägledares uppdrag. Det krävs mer forskning och undersökningar inom detta område, 
förslagsvis både kvantitativ forskning för att få en bredare bakgrund men även en större 
kvalitativ forskning för att fördjupa förståelsen ännu mer.  
 
7.4 Metoddiskussion 
 
Vårt val av kvalitativa intervjuer anser vi har fungerat bra för vår studie, vi har fått en bra 
fördjupad förståelse för informanternas berättelser. Dock är vi medvetna om att en kvantitativ 
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studie hade kunnat ge en bredare bild av hur målstyrningen påverkar studie- och 
yrkesvägledningen, även en bredare geografisk bild. Det vi tar med oss till framtida forskning 
är utformningen av våra intervjufrågor (se bilaga 2). Vi anser att semistrukturerade frågor 
fungerade bra då vi hade chans att styra eventuella följdfrågor och ordningsföljd. Dock inser 
vi nu i efterhand att vissa förtydliganden av intervjufrågorna hade behövt göras, för att få 
tydligare svar av våra informanter. Vi som utformade frågorna visste vad vi frågade efter, nu i 
efterhand har vi sett att våra informanter inte uppfattade frågorna på samma sätt som oss. 
Dock bad vi om kompletterande svar i efterhand via mail, vilket gjorde att frågorna 
tydliggjordes. Detta anser vi gör att tillförlitligheten inte påverkas. Vi valde att använda oss 
utav sex informanter i vår studie, vilket inte representerar alla skolor inom kommunen. Vi 
frågar oss om vi hade fått ett annorlunda svar om vi istället hade intervjuat en studie-och 
yrkesvägledare på varje skola inom kommunen, för att få en bredare bild av målstyrningens 
påverkan. Dock mailade vi ut till alla skolor inom den valda kommunen, och responsen var ej 
omfattande. Vi anser inte att resultatet hade blivit annorlunda om vi hade valt att bara 
intervjuat informanter från en skolform, då målstyrningen påverkar både de vägledare som 
arbetar inom grund- och gymnasial nivå. Även det centrala styrdokumentet (skollagen) är 
desamma på grund -och gymnasienivå. En till sak vi tar med oss är att utforma ett tydligare 
missivbrev när vi kontaktade studie-och yrkesvägledarna i den valda kommunen (se bilaga 1). 
Vi hade inte med några kontaktuppgifter till oss, och saknade även de etiska aspekterna i det 
utskickade mailet. Vi fick dålig respons på vårt utskick, vilket vi tror det otydliga mailet kan 
ligga till grund för.  
 
Vi är medveten om att den litteratur vi har använt oss utav när vi beskriver vår analysram är 
något gammal. Detta anser vi inte påverkar tillförlitligheten i vår studie eftersom att vi anser 
att grundprinciperna inom målstyrning är desamma i den litteratur vi har bearbetat. Vi är även 
medveten om att viss litteratur i tidigare forskning är gammal, vi anser att detta inte påverkar 
studiens resultat.  
 

7.5 Fortsatt forskning 
 
Vi önskar att det skulle göras en större undersökning om hur styrdokumenten fungerar som 
stöd för studie-och yrkesvägledarna samt hur otydligheten i dessa styrdokument påverkar 
studie-och yrkesvägledarnas uppdrag. Vi anser även att den verksamhetsplan som håller på att 
skapas inom vägledarorganisationen i den undersökta kommunen, är ett steg till bättre 
fungerande målstyrning då mål utformas för vägledarna och det tillkommer ett styrdokument 
på kommunal nivå. På grund av detta tycker vi det vore intressant att i framtiden undersöka 
hur verksamhetsplanen påverkar studie-och yrkesvägledningen i den valda kommunen, och 
om den kommer att göra någon skillnad för vägledarna. Vi tycker även att det vore intressant 
att undersöka rektorers och enhetschef perspektiv för att få en djupare förståelse hur 
målstyrningen påverkar arbetet med studie- och yrkesvägledning.  
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9. Bilagor 
 
9.1 Bilaga 1-Missivbrev till informanter 
 
Hej! 
Vi är två stycken studenter som studerar vår sista termin på studie-och 
yrkesvägledarprogrammet på Umeå Universitet.  
Det är nu dags för oss att börja vårt examensarbete, och vi söker intervjudeltagare.  
Vi tänkte undersöka vad ni studie-och yrkesvägledare i * den valda kommunens namn* anser 
ingå i erat uppdrag som studie och yrkesvägledare, hur ni ser på eran yrkesroll och vad ni 
anser era arbetsbeskrivningar består utav.  
Det råder idag oklarhet om vad en studie- och yrkesvägledares arbetsuppgifter ska innefatta 
och tidigare studier har visat att studie-och yrkesvägledare saknar tydliga arbetsbeskrivningar 
i sitt arbete.  
Detta är något vi finner intressant och vill undersöka närmare. Vi ser gärna att intervjuer kan 
ske under v.16 och v.17. Intervjun beräknas ta max 1 timme.  
Vi hoppas att ni vill hjälpa oss. 
Tveka inte på att höra av dig vid frågor eller annat. 
 
/Emma Nilsson och Elin Östgren Björklund 
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9.2 Bilaga 2-Intervjufrågor till informanter 
 
Informera innan intervjun startar:  
 

x Anonymitet 
x Samtycke kring att delta och att spela in 
x Endast vi som kommer ta del utav inspelningen, när arbetet är klart och godkänt 

kommer all insamlad data tas bort.  
x Figurerade namn kommer att användas i rapporten.  
x Rätt att avbryta när som helst under studiens gång  
x Informera igen om tiden (och håll den) 

 
 
Bakgrundsfrågor:  
 
Vad har du för befattning?  
 
Hur många procent jobbar du?  
 
Har du en studie- och yrkesvägledarutbildning?  
 
Hur länge har du arbetat som studie-och yrkesvägledare?  
 
Hur många elever har du hand om i ditt uppdrag?  
 
Hur många vägledare är ni på skolan?  
 
Frågor om uppdraget:  
 
Kan du beskriva ditt uppdrag som Studie- och yrkesvägledare? (Hur kommer det sig att du 
beskriver det så?)  
 
Har du några arbetsbeskrivningar för ditt uppdrag? (Om nej, är det något du saknar? Om ja, 
överensstämmer dom med det du arbetar med? Fattas det något?)  
 
Anser du att du har en klar bild om vad ditt uppdrag innehåller? 
 
Har du några arbetsuppgifter som du anser inte är relevant för ditt uppdrag? (Ex 
administration)  
 
Finns det något du skulle vilja förändra i ditt uppdrag? (Gör du något som du tycker inte 
borde ingår i ditt uppdrag?) 
 
Upplever du att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar?  
 
Uppföljning och utvärdering  
 
Finns det utvärdering för studie- och yrkesvägledningen på skolan?  
 
Styrning 
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Arbetar du utifrån nationella styrdokument i ditt uppdrag? (Läroplaner, skollag)  
-Om ja, hur använder du dom?  
-Om nej, vad beror det på?  
 
Anser du att du att styrdokumenten ger en tillräcklig bild om vad som ska ingå i ditt uppdrag?  
 
Har ni en verksamhetsplan på din arbetsplats? (Om ja, använder du den och hur? Om nej, 
önskar du att det fanns en?)  
 
Finns det någon uppföljning och utvärdering för er verksamhetsplan? 
 
Använder du de allmänna råden i ditt uppdrag?  
-Om ja, på vilket sätt? 
-Anser du att dom ger en tydlig bild om hur uppdraget ska utföras? 
 
Finns det något du vill förändra med ditt arbete?  
 
 


