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Effekter av vägledning



Förord
I takt med att det svenska utbildningssystemet har byggts ut har individens 
valmöjligheter inom systemet ökat. Dels som en följd av det ökade utbudet 
av gymnasie- och högskoleutbildningar, dels som en följd av den ökade 
valfriheten inom systemet. I en undersökning från Lärarnas Riksförbund 
och Sveriges Elevråds Centralorganisation (SECO) svarade två tredjedelar 
av de tillfrågade sistaårseleverna i gymnasieskolan att de tror att det är svå-
rare både att välja gymnasieprogram och att välja yrke och högskoleutbild-
ning i dag än för tio år sedan. En tredjedel av de tillfrågade skulle också 
ha valt ett annat gymnasieprogram om de fick möjlighet att välja igen. 
Svårig heten att välja rätt märks också i statistiken över andelen elever som 
antingen avbryter sina gymnasiestudier eller byter program.

Detta ställer stora krav på studie- och yrkesvägledningen i svensk skola. 
Givet detta är det oroväckande att Skolverket genom sina granskningar 
kan konstatera att studie- och yrkesvägledningen i landet är ”en ojämn 
verksamhet som stagnerat både på kommunal nivå och i skolorna”. Det 
finns, menar Skolverket, ”få exempel på väl fungerande verksamhet” och 
granskningarna visar att ”eleverna inte får den studie- och yrkesvägled-
ning de har rätt till”. I sin lägesbedömning för 2010 pekade Skolverket 
ut studie- och yrkesvägledningen som en viktig framtidsfråga, inte minst 
med anledning av de omfattande skolreformer som nu genomförs.

I denna rapport undersöks vilken effekt studie- och yrkesvägledningen 
i svensk grundskola har haft under åren 2004–2009, avseende elevernas 
benägenhet att göra studieavbrott i gymnasieskolan eller byta program. 
Undersökningen visar bland annat att låg studie- och yrkesvägledartäthet i 
grundskolan innebär högre risk för studieavbrott i gymnasieskolan. Detta 
visar att vi befinner oss i ett allvarligt läge då en så stor andel av kommu-
nerna inte förmår hålla en god kvalitet i deras studie- och yrkesvägledning.

Lärarnas Riksförbund manar därför till allmän upprustning av studie- och 
yrkesvägledningen, för det allmännas bästa!

Metta Fjelkner 
Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
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Sammanfattning  
och slutsatser 

Under de senaste tio åren har andelen elever som byter gymnasiepro-
gram ökat kraftigt samtidigt som andelen elever som avbryter sina stu-
dier minskat något. Ett antal studier har genomförts för att finna or-
sakerna till detta. Gemensamt för de som avbryter sina studier och de 
som byter program är otrivsel och bristande intresse för programmet. 
De som gör avbrott gör det också på grund av skoltrötthet och brist på 
särskilt stöd i gymnasieskolan och de som byter program gör det också 
på grund av att studietakten är för hög eller för att de är besvikna över 
programmets innehåll kontra vad som utlovats via reklam och annat. 
Flera av dessa problem borde kunna bemötas med en välfungerande 
studie- och yrkesvägledning.

I denna undersökning studeras vilka effekter studie- och yrkesvägled-
ningen i den svenska grundskolan har haft åren 2004–2009. Genom att 
följa samtliga elever från år nio i grundskolan, genom gymnasievalet 
och in i gymnasieskolans första och andra år kan elevernas benägenhet 
att göra studieavbrott eller programbyte i gymnasieskolan relateras till 
vilken grad av studie- och yrkesvägledning de hade i grundskolan.

Centrala resultat

Undersökningen visar:

•	 Att elever med låga meritvärden från grundskolan är de som har 
störst benägenhet att såväl göra studieavbrott som att byta program. 
De med meritvärden mellan 0–160 poäng hade 5–8 gånger högre  
benägenhet att göra studieavbrott och 2,5–3,5 gånger högre benägen-
het att byta program än de med näst högst betyg, 201–240 poäng.

•	 Att flickor är mer utsatta än pojkar. Pojkar har generellt 25–30 pro-
cent lägre benägenhet att göra studieavbrott än flickor, men pojkar 
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med föräldrar med högst grundskoleutbildning har störst benägen-
het att göra avbrott. Flickor som är födda i Sverige men som har 
minst en utlandsfödd förälder hade 51 procent lägre benägenhet att 
göra studieavbrott än referenskategorin (svenskfödda flickor) 2009.

•	 Att elever som gått på en grundskola med låg studie- och yrkes-
vägledartäthet löper 20 procent högre risk att göra studieavbrott  
i gymnasieskolan. Risken ökade till 27 procent 2009. Störst var  
risken för flickor som 2009 löpte en förhöjd risk för studieavbrott 
om 40 procent.

•	 Att elever som gått på en grundskola med hög studie- och yrkesväg-
ledartäthet hade 8–15 procent högre benägenhet att byta program 
i gymnasieskolan. Störst effekt tycks den höga studie- och yrkesväg-
ledartätheten ha för pojkar som generellt under den u ndersökta 
p erioden hade cirka 12 procents högre benägenhet att byta 
program samtidigt som det för flickorna fanns icke-signifikanta 
s killnader vissa år.

Lärarnas Riksförbunds slutsatser

Studie- och yrkesvägledningen måste förstärkas

Det råder stora skillnader i hur studie- och yrkesvägledningen utfor-
mas och i vilken omfattning den finns tillgänglig för svenska elever. 
Alla elever får inte den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till. 
2011 hade den kommun med högst studie- och yrkesvägledartäthet en 
heltidsanställd studie- och yrkesvägledare per 106 elever, den med lägst 
en per 3 333 elever. Enligt svensk forskning har detta sin grund i avsak-
naden av styrning av verksamheten, som i princip har varit obefintlig 
sedan kommunerna tog över ansvaret för verksamheten samt att staten 
avskaffade regleringen av densamma.

Lärarnas Riksförbund anser att kvaliteten och tillgängligheten av studie-  
och yrkesvägledningen kraftigt måste förbättras. Eleverna måste 
garan teras ett visst mått av studie- och yrkesvägledning under hela sin 
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s koltid, med start tidigt i grundskolan. Staten bör inledningsvis reglera 
en lägstanivå i antal timmar studie- och yrkesvägledning som varje elev 
har rätt till i grundskolan samt skärpa behörighetsreglerna för studie- 
och yrkesvägledarna.

Tydligare uppföljning av studie- och yrkesvägledningen

Skolverket konstaterar i sin utvärdering av studie- och yrkesvägledning-
en att verksamheten inte följt med övriga skolväsendet över till mål- 
och resultatstyrning. Kommunerna sätter inte upp mål för verksam-
heten och följer inte upp och utvärderar den i den utsträckning som 
krävs. Lärarnas Riksförbunds undersökning visar tydligt vilken betydel-
se studie- och yrkesvägledningen har för att minska avbrotten i gymna-
sieskolan, varför kommunerna och de fristående huvudmännen måste 
ta ett mycket större ansvar för verksamheten. Den skiftande kvaliteten 
och tillgången till studie- och yrkesvägledningen visar också tydligt på 
behovet av kraftigt utökad statlig styrning och reglering av studie- och 
yrkesvägledningen samt kraftfullare tillsyn från Skolinspektionens sida. 
När huvudmännen inte tar sitt ansvar måste staten göra det.

Likvärdig och kompensatorisk studie- och yrkesvägledning

Resultaten i Lärarnas Riksförbunds undersökning visar vilken potential 
som ligger i studie- och yrkesvägledningen som verksamhet. Välfun-
gerande studie- och yrkesvägledning har en kompensatorisk effekt för 
eleverna avseende sannolikheten att de fullföljer sina gymnasiestudier, 
vilket är centralt för elevernas fortsatta liv. Målet för studie- och yrkes-
vägledningen måste således vara att den ska vara likvärdig över hela lan-
det samt att resursfördelningen ska ha starka kompensatoriska inslag.
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Fler byten, fortsatta avhopp 
och behovet av vägledning
I detta avsnitt görs en kort genomgång av tillgänglig statistik över an-
talet programbyten och avhopp i gymnasieskolan. Dessutom beskrivs 
den svenska studie- och yrkesvägledningen, dels dess omfattning och 
organisering, dels hur den bedöms fungera i olika utvärderingar och 
forskning. Dessutom beskrivs vilka behov av studie- och yrkesvägled-
ning som elever ger uttryck för.

Programbyten och avbrott i gymnasieskolan
Utvecklingen av andelen avbrott och programbyten i gymnasieskolan 
de senaste 20 åren karaktäriseras av att andelen avbrott först ökat i 
samband med införandet av programgymnasiet1 för att sedan minska 
något. Samtidigt har andelen programbyten ökat. Utvecklingen illu-
streras i följande diagram:

Diagram 1 

Utveckling av 
andel avbrott och 
programbyten i 
gymnasieskolan 
1994–2011. Siffrorna 
för respektive 
år baseras på 
nybörjarelever året 
innan. 

Källa: Skolverkets 
statistik för 
gymnasieskolan.
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Den markanta ökningen av andel programbyten år 2011 beror san-
nolikt på att den senaste gymnasiereformen (GY2011) trädde i kraft. 
Samma mönster uppvisas i statistiken för 1994 då programgymnasiet 
ersatte linjegymnasiet. Av eleverna i treårig yrkesförberedande linje 
1993 hade 18,8 procent bytt studieväg 1994.2

Tidsserien som redovisar den totala andelen programbyten inkluderar 
byten från det individuella programmet. Ur det perspektivet har även 
statistiken för byten av elever på nationella program redovisats. Som 
framgår av diagrammet så har andelen byten i denna elevgrupp ökat 
markant under perioden 2001–2008. Dessutom visar undersökningar 
från Skolverket att eleverna i ökad utsträckning byter program både 
innan och efter skolornas brytdatum för inrapportering av elevantal 
(15 oktober) till Skolverket, varför utvecklingen av andelen byten en-
dast delvis kan följas i statistiken.3

Vissa elever mer utsatta än andra

Det råder stor skillnad mellan olika elevgrupper i fråga om sannolik-
heten att göra avbrott eller byta program. Som grupp har programby-
tarna lägre meritvärden från grundskolan än de som stannar kvar på 
sina förstahandsval. Det är också en lägre andel elever med minst en 
högskoleutbildad förälder än de utan som byter program. Dessa grup-
per skiljer sig åt på samma sätt som elever med olika meritvärden från 
grundskolan. Elever med utländsk bakgrund är också mer utsatta än 
de med svensk bakgrund.4 Beträffande andelen avbrott så upprepar sig 
mönstret, men skillnaderna mellan grupperna är på några områden 
mindre. Skillnaderna sammanfattas i följande tabell:

2 Se också Skolverket, 2012 a
3 Skolverket, 2010
4 Skolverket, 2011 a; 2011 b; 2012; Svensson, 2007 samt SCB, 2011
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2004 2008

 Avbrott Programbyte Avbrott Programbyte

Födelseland     

Eleven och båda 
föräldrarna födda  
i Sverige

4,1 11,6 3,4 12,4

Eleven född i Sverige, 
minst en förälder född 
utomlands

4,3 13,8 3,0 14,3

Eleven född utomlands, 
inkl okänt födelseland

5,8 13,0 5,0 14,7

Föräldrarnas 
utbildningsnivå

    

Grundskoleutbildning 9,4 13,9 9,7 17,7

Gymnasieutbildning 3,7 12,7 2,9 13,8

Eftergymnasial 
utbildning

3,9 10,7 3,2 11,0

Föräldrarnas inkomst     

Inkomstkvartil 4 4,1 10,2 3,7 9,6

Inkomstkvartil 3 2,8 10,8 2,2 11,6

Inkomstkvartil 2 3,3 12,0 2,4 12,8

Inkomstkvartil 1 6,7 14,3 5,4 16,5

Elevens kön     

Kvinna 4,5 11,3 3,7 12,0

Man 4,0 12,4 3,2 13,3

Av vilka skäl hoppar eleverna av eller byter program?

Skolverket har genom olika studier och kunskapssammanställningar 
bidragit till en förhållandevis god kunskap om vad som orsakar byten 
av program i gymnasieskolan samt avbrott. Vad det gäller avbrotten så 
är det många faktorer som har betydelse. I en kunskapssammanställ-
ning från 2008 pekar Skolverket i synnerhet ut de förändrade och öka-
de kraven i gymnasieskolan, brister i särskilt stöd, skoltrötthet, elevers 
trivsel och intresse för programmet.5

Tabell 1

Andel programbyten 
respektive avbrott 
för 2004 och 2008 
efter elevgrupp. 
Tabellen baseras på 
andel elever som 
gjort avbrott eller 
byte under sitt första 
år i gymnasieskolan. 
Källa: SCB, 2011.

5 Skolverket, 2008
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Med de förändrade och ökade kraven avses i den refererade forskning-
en dels det nya betygssystemet som infördes i gymnasieskolan 1997, 
innehållande betygssteget ”icke godkänt”, och dels de nya behörighets-
kraven till samtliga nationella program som infördes 1998. Den senare 
åtgärden förlängde studietiden för elever med underkänt i svenska, 
engelska eller matematik från grundskolan och den tidigare gjorde 
det omöjligt att ta sig igenom en svår eller besvärlig kurs (tidigare helt 
ämne innan införandet av kursbetyg) med betyget 1 eller 2. Samman-
taget har detta ökat elevernas sannolikhet att avbryta studierna.6 

Ett stort problem som identifieras gällande det särskilda stödet i gym-
nasieskolan är att det snarare är reaktivt än proaktivt, i betydelsen att 
det insatta stödet inte sätts in i förebyggande syfte. Ofta sätts det särskil-
da stödet in för sent vilket gör att eleverna i hög grad är utelämnade åt 
sig själva.7 Enligt Skolverket framhåller flera av dessa elever att studie- 
och yrkesvägledningen varit mycket betydelsefull i fråga om stöd, hjälp 
och råd, men kontakten har varit alldeles för sparsam.8 

Skoltröttheten tycks i stort framträda genom att de flesta som avbryter 
sina studier gör det under det tredje och sista året i gymnasieskolan.9 

Elevernas intresse för det valda programmet är en av de viktigaste fak-
torerna för om eleverna stannar kvar i utbildningen eller ej. De elever 
som avbrutit sina studier har i mindre grad låtit programmets innehåll 
styra gymnasievalet än de som fullföljer. Detta gäller såväl avbrott som 
programbyten.10 

Vanliga orsaker för programbyten är – utöver bristande intresse för 
programmet – otrivsel (bland annat genom att tillhöra ett starkt under-
representerat kön), för hög studietakt på programmet, besvikelse över 
programmets innehåll kontra utfästelser, att välja till något annat som lock-
ar, snarare än från det nuvarande samt andra icke-skolrelaterade faktorer.11

6 Skolverket, 2008
7 Se också Svensson, 2007
8 Skolverket, 2008; 2007 b

9 Svensson, 2007
10 Ibid, jmf Skolverket, 2011 a
11 Se Skolverket, 2011 a för vidare referenser
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Elevernas behov av vägledning
Eleverna framhåller återkommande i olika studier och undersökningar 
att de anser att gymnasievalet är ett mycket viktigt val, men som många 
känner en stor oro inför.12  I en undersökning från 2011 svarar nästan 
sju av tio elever i gymnasieskolans tredje år att de tror att det är svårare 
att välja gymnasieprogram nu än vad det var för tio år sedan. Det är en 
större andel tjejer som svarar att de tror att det är svårare och en större 
andel killar som svarar att de tror att det är lättare.13 

När eleverna tillfrågas så uppger knappt var tredje elev att de fått för 
lite vägledning i grundskolan och 13 procent uppger att de inte fått 
någon vägledning alls. Om eleverna hade fått välja om program i dag 
så svarar återigen knappt var tredje elev att de hade valt ett annat pro-
gram. Så stor andel som 62 procent av eleverna svarar att studie- och 
yrkesvägledaren hade för liten inverkan på deras gymnasieval.14 

Studie- och yrkesvägledningen i Sverige
Skolverket har i tidigare utvärderingar konstaterat att studie- och yrkes-
vägledningen i Sverige är ”en ojämn verksamhet som verkar ha stagne-
rat både på kommunal nivå och i skolorna”15. Det finns enligt Skolver-
ket ”få exempel på väl fungerande verksamhet” och granskningarna 
visar att eleverna inte får den studie- och yrkesvägledning de har rätt 
till.16  Orsakerna till kvalitetsbristerna kan sammanfattas i att studie- 
och yrkesvägledningen stått utanför skolans övergång till mål- och 
resultatstyrning. Avsaknaden av styrning, uppföljning och framför allt 
målsättningar för studie- och yrkesvägledningen visar sig vara utbredd 
bland landets kommuner.17 

Denna bild bekräftas också i den svenska forskning som finns om studie- 
och yrkesvägledningen. Lisbeth Lundahl och Göran Nilsson vid Umeå 
universitet bekräftar i en uppföljande studie att de stora skillnader 
som finns i studie- och yrkesvägledningen delvis kan relateras till kom-
muntyp, kommunens utbildnings- och inkomstnivå samt politiskt styre. 

12 Lovén, 2000. Se också Skolverket, 2012; Dresch     
 och Lovén, 2010; 2003 samt Gruffman och  
 Schedin, 2010.
13 Lärarnas Riksförbund och Seco, 2011
14 Ibid.
15 Skolverket, 2005, s. 36

16 Skolverket, 2007 a, s. 9
17 Skolverket, 2007 a; 2005. Se också Lärarnas  
 Riksförbunds arbetsmiljöundersökning i vilken  
 studie- och yrkesvägledarna själva visar  
 omfattningen av frånvarande styrning  
 (Lärarnas Riksförbund, 2011, s. 14).



12

Deras undersökning visar att kommuner med socialistisk majoritet har 
fler vägledare i förhållande till antalet elever än de med annan politisk 
majoritet samt att sambandet ökar när inkomstnivå läggs till:

Politisk majoritet Inkomstnivå

Låg Medel Hög Alla

Socialistisk 380 (39) 427 (46) 425 (45) 418 (130)

Borgerlig 429 (38) 571 (28) 467 (36) 468 (102)

Annan 429 (20) 489 (22) 470 (16) 470 (58)

Totalt 394 (97) 471 (96) 464 (97) 443 (290)

Den fragmentisering som skett av svensk studie- och yrkesvägledning 
härleds av forskningen till den minskade statliga styrningen på områ-
det. I och med kommunaliseringen av skolan samt införandet av de 
nya läroplanerna 1994 så togs i princip all tvingande reglering av verk-
samheten bort och det blev helt upp till kommunerna själva att besluta 
om mål och riktning för verksamheten.18 

Den ojämna fördelningen av tillgång till studie- och yrkesvägledning i 
landets kommuner och skolor syns tydligt i statistiken. Utvecklingen av 
spridningsmåtten för antalet studie- och yrkesvägledare per 100 elever 
beskrivs i följande tabell:

 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Max 0,85 0,69 0,66 0,75 0,76 0,94

90:e percentil 0,31 0,33 0,35 0,34 0,35 0,38

Övre kvartil 0,26 0,25 0,28 0,28 0,28 0,30

Medelvärde 0,22 0,22 0,24 0,24 0,24 0,26

Nedre kvartil 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,20

10:e percentil 0,15 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16

Min 0,06 0,02 0,08 0,07 0,06 0,03

Tabell 2 

Antal elever per 
vägledare, politiskt 

styre och kommunens 
genomsnittliga 

inkomstnivå 2005 
(antalet kommuner 

inom parantes;  
N = 290).  

Källa: Lundahl och 
Nilsson, 2010, s. 196.

Tabell 3

Antalet studie- och 
yrkesvägledare 

(heltidstj.) per 100 
elever i år 7–9, 

samtliga kommuner 
2006–2011. 

Källa: Egna 
bearbetningar av 
data från databas 
för jämförelsetal 

(Skolverket)

18 Se Nilsson, 2010; 2005; Lundahl och Nilsson, 2010
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Omräknat innebär detta att den kommun med högst antal studie- och 
yrkesvägledare per 100 elever 2011 hade en studie- och yrkesväg ledare 
per 106 elever. Den med lägst hade 3 333 elever per studie- och yrkes-
vägledare och medelvärdet var 385 (median 417).19 Därtill ska det 
påpekas att för 2011 var det så många som 143 kommuner som inte 
kunde redovisa motsvarande statistik, antingen på grund av att uppgif-
ter saknades, inte kunde förekomma eller för att uppgifterna var allt-
för små eller osäkra.20 Detta tyder på att situationen kan vara än värre i 
vissa kommuner.

Statistiken visar också att det är stor spridning i andelen studie- och 
yrkesvägledare med motsvarande utbildning:

 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Max 100 100 100 100 100 100

90:e percentil 100 100 100 100 100 100

Övre kvartil 89,5 100 100 100 100 100

Medelvärde 63,2 68,0 67,2 69,7 67,7 72,2

Median 67,5 70,0 71,0 73,0 71,0 74,0

Nedre kvartil 44,8 50,0 50,0 54,5 50,0 52,5

10:e percentil 19,6 30,4 20,0 28,8 25,2 37,8

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vad det gäller situationen på de fristående skolorna så är det ännu 
sämre ställt än vad det är i de kommunala skolorna. Enligt SCB hade 
endast 40 procent av de fristående grundskolorna rapporterat in upp-
gifter om antal studie- och yrkesvägledare 2010, i jämförelse med 77 
procent av de kommunala.21 

Tabell 4 

Andelen studie-  
och yrkesvägledare 
med studie- och 
yrkesvägledarexamen 
(heltidstj.) (%), 
samtliga kommuner 
2006–2011.  
Källa: Egna 
bearbetningar av 
data från databas 
för jämförelsetal 
(Skolverket). 

19 En jämförelse av max- och minimumvärden på detta sätt haltar dock i och med att de kommuner med  
 lägst andel studie- och yrkesvägledare per 100 elever sannolikt organiserat sin studie- och yrkes- 
 vägledning i en central kommungemensam funktion vilket påverkar spridningsmåtten.
20 Se Skolverkets definitioner och förklaringar till redovisningen i databasen för jämförelsetal  
 (”Om jämförelsetal”; http://www.jmftal.artisan.se/).
21 SCB, 2011. Se också Skolverket, 2005
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Att undersöka effekter av  
studie- och yrkesvägledningen

Effekt av vägledning i forskning
Svensk forskning om effekter av studie- och yrkesvägledningen i svensk 
skola är minst sagt begränsad.22 Den begränsade forskning som bedri-
vits om studie- och yrkesvägledning över huvud taget handlar bland 
annat om elevers egenuttryckta behov av vägledning, förväntningar på 
vägledningen, i vilken utsträckning de använder den och varför, vilka 
som använder den, olika aspekter av vägledningssamtalen samt de insti-
tutionella ramarna för studie- och yrkesvägledningen.23

I en internationell utblick går det att finna vissa studier som under-
söker effekt av vägledning, i synnerhet från Storbritannien. I en stor 
longitudinell studie undersöker Sarah Brown med flera vilka faktorer 
som påverkar individers framtida karriärer i relief till vilka förväntning-
ar de själva hade som unga. Flera faktorer undersöks, däribland effekt 
av råd från vägledningslärarna. I studien använder de mått över antalet 
vägledningsansvariga lärare samt vilken tidsomfattning för vägledning 
som getts eleven. Spridningen mellan eleverna, efter dessa mått, möj-
liggör sedan den effektutvärderande jämförelsen. I studien uppmäts 
dock låga effekter av vägledningen vilket författarna kopplar samman 
med att Storbritannien vid tidpunkten för de första mätningarna i 
populationen hade ”vägledningsansvariga lärare” utan specifik studie- 
och yrkesvägledningsutbildning. Reformer har vidtagits därefter, bland 
annat genom det statliga initiativet Careers Education Support Programme 
vilket inleddes 2001.24

En annan brittisk studie mäter effekten av att personer mottar olika 
former av vägledning. I studien mottar en grupp av respondenterna 

22 Likt svensk pedagogik i stort. Se Sundell och Stensson, 2010.
23 Se exempelvis Lundahl, 2010.
24 Brown et al, 2011
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vägledning i form av både information, råd och vägledning [informa-
tion, advice, guidance] medan en kontrollgrupp endast mottar vägled-
ning i form av information. Resultaten av studien visade att de som 
mottog både information, råd och vägledning var mer positiva till sitt 
nuvarande/föregående jobb, tidigare lärande och nuvarande position 
på arbetsmarknaden. Till skillnad från gruppen som endast mottagit 
information så svarar de som fått samtliga insatser att de genomgått 
personliga förändringar som ett resultat av interventionen.25

Ytterligare en annan intressant studie följer upp dessa kvantitativa stu-
dier med en longitudinell kvalitativ undersökning över vilka effekter 
mottagarna av vägledningen själva märker av. Respondenterna uppger 
att vägledningen har effekt när den stödjer övergångar in i och genom 
lärande och utveckling, genom att erbjuda ”utmaning och riktning”. 
Dessutom krävs tillgång till relevanta resurser, att vägledningen är till-
gänglig över tid, bidrar till positiva förändringar samt att den bidrar 
med stöd och trygghet.26

Metodbeskrivning
Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter den svenska 
studie- och yrkesvägledningen i grundskolan har haft för olika elever 
mellan åren 2004–2009.27 Som statistiken i bakgrundsavsnittet visar, är 
sannolikheten att byta gymnasieprogram eller att avbryta sina studier 
större för vissa elevgrupper än för andra. Denna undersökning inleds 
därför med att undersöka hur dessa sannolikheter ser ut för respektive 
grupp, för att sedan lägga till studie- och yrkesvägledningsvariabler 
och mäta vilka effekter dessa har på sannolikheten för respektive elev-
grupp att antingen byta program eller att avbryta sina studier. Under-
sökningen baseras på logistiska regressioner (oddskvoter) för vart och 
ett av de undersökta åren där studie- och yrkesvägledarvariablerna 
inkluderats stegvis.28

25 Tyers och Sinclair, 2005
26 Bimrose och Barnes, 2006
27 Det är viktigt att påpeka att det endast är effekt av grundskolans studie- och yrkesvägledning som mäts i  
 denna undersökning. Det är inte osannolikt att studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan också har  
 stor betydelse för andelen studieavbrott och programbyten i gymnasieskolan. Denna undersökning avgrän- 
 sar sig dock i huvudsak till övergången mellan grund- och gymnasieskola, främst i och med att tidigare  
 studier visat att de flesta programbytena sker tidigt samt att den största andelen avhopp i gymnasieskolan  
 sker under det sista året (se bakgrundsavsnittet ovan för referenser). Rimligtvis bör således de avhopp som  
 sker tidigt i större utsträckning påverkas av grundskolans studie- och yrkesvägledning än gymnasieskolans.
28 Undersökningsmodellen återfinns i bilaga 1
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Den omfattande spridningen av art och omfattning i den svenska studie- 
och yrkesvägledningen (se bakgrundsavsnittet ovan) möjliggör skatt-
ningar av verksamhetens effekt för olika elevgrupper. Varje variabel har 
en referenskategori som övriga grupper kan jämföras mot. Se under-
sökningsmodellen i bilaga 1.

Undersökningen är en totalundersökning i betydelsen att samtliga 
elever som gått i en grundskola som har rapporterat uppgifter om an-
tal studie- och yrkesvägledare, samt grad av behörighet för dessa, ingår. 
Eleverna följs i registren från år nio i grundskolan, genom gymnasie-
valet in i första året på gymnasieskolan för att sedan följas upp i år två. 
De elever som försvunnit ur registren följs upp för att se vilka som åter-
vänder året efter. Antal undersökta elever framgår av följande tabell:

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antal elever  
i analysen

84 971 97 301 105 362 97 532 90 640 87 174

Antal elever som 
gjort avbrott

3 273 3 578 3 641 2 986 2 740 1 108

Antal elever som 
kommit åter

674 878 802 735 696 –

Antal elever som 
bytt program

10 018 10 460 12 413 11 974 11 229 9 085

Antal kommuner  
i analysen

241 241 243 245 224 245

Antal kommuner 
avbrott

216 220 224 215 213 162

Antal kommuner 
åter

136 134 130 129 121 –

Antal kommuner 
bytt program

234 229 234 238 237 231

Undersökningen har genomförts av SCB på uppdrag av Lärarnas  
Riksförbund.

Tabell 5 

Antal elever 
och kommuner 

i analysen. De 
kommuner som inte 

ingår i analysen 
har antingen inte 

rapporterat uppgifter 
för studie- och 

yrkesvägledning eller 
har för små volymer 

för att utgöra 
relevanta mått.
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Problemen med att mäta effekt

Det finns en rad problem med att mäta effekt av studie- och yrkesväg-
ledning som blir aktuella i en undersökning som denna. För det första 
baseras denna undersökning på en något förenklad hypotes, nämligen 
att en hög studie- och yrkesvägledartäthet och en hög behörighetsgrad 
på studie- och yrkesvägledarna borde innebära att färre elever byter 
program i gymnasieskolan samt att färre elever avbryter sina studier 
eller tvärtom, att fler elever byter program eller hoppar av om de haft 
en låg studie- och yrkesvägledartäthet och en låg behörighetsgrad. Som 
tidigare forskning har visat är sambandet inte så enkelt, främst genom 
att det finns andra faktorer som har större betydelse för om eleverna 
hoppar av eller byter program än graden av studie- och yrkesvägledning 
som de mött. Exempelvis framhåller eleverna betydelsen av trivsel, att 
programmet motsvarar elevens förväntningar, brist på särskilt stöd från 
gymnasieskolan och så vidare.29

För det andra är den variabel som mäter studie- och yrkesvägledar-
täthet i denna undersökning indelad i kategorierna låg, medel och 
hög, där medel är referenskategori. Fördelningen på dessa tre katego-
rier sker efter spridningsmåtten för respektive år. Problemet med detta 
är att detta endast är relativa mått mellan kategorierna. Det vill säga 
att ha haft en ”hög” studie- och yrkesvägledartäthet i Sverige 2007 kan 
i själva verket ha inneburit att nivån inte tillnärmelsevis har varit till-
räckligt hög rent faktiskt för att verksamheten ska ha fått stora effekter. 
Vi vet helt enkelt inte vilka de faktiska tröskelvärdena är för att studie- 
och yrkesvägledningen ska få små medel eller stora effekter i allmän-
het, och inte för olika elevgrupper heller i synnerhet.

För det tredje utgår denna undersökning från de inrapporterade upp-
gifterna från skolorna själva. Det innebär att vi i undersökningen inte 
har någon kunskap om i vilken utsträckning eleverna vid denna skola 
faktiskt har nyttjat studie- och yrkesvägledningen, även fast de räknas 
som att de både haft studie- och yrkesvägledning och detta i låg, medel 

29 Se bakgrundsavsnittet ovan.
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eller hög u tsträckning.30  Vi har heller ingen kunskap om hur arbets-
beskrivningarna för dessa respektive studie- och yrkesvägledare ser 
ut eller hur mycket vägledning som ingår i deras tjänst. Detta illustre-
ras i följande figur från en intern medlemsundersökning i Lärarnas 
R iksförbund:

Figur 1: 

Skattad omfattning av 
studie- och yrkes- 

vägledning i tjänsten. 
Data hämtad från en  

intern medlems-
undersökning i 

Lärarnas Riksförbund 
genomförd 2012 med 

538 svarande.

Skattad omfattning av vägledning (%) i tjänsten (n=538)
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30 Tidigare forskning visar också att eleverna nyttjar studie- och yrkesvägledningen i olika omfattning.  
 Flickor i övre medelklass tycks exempelvis besöka studie- och yrkesvägledaren i störst utsträckning.  
 Se Gruffman och Schedin, 2010.

För det fjärde så finns det en stor skillnad i vilka skäl elever har för 
att göra studieavbrott, skäl som inte framgår i en registerstudie som 
denna. Främst syns denna problematik i undersökningen genom att 
en stor andel elever med högutbildade och/eller höginkomsttagar-
föräldrar gör studieavbrott, sannolikt på grund av att många av dem 
gör uppehåll för utlandsstudier. Denna problematik diskuteras i 
resulta tredovisningen i undersökningen och uppgifter om andel åter-
kommare till gymnasiestudier redovisas. Dock har vi i själva undersök-
ningen inte kunnat kontrollera för denna elevgrupp varför resultaten 
avseende studieavbrott för dessa i viss mån avviker från resultaten i 
tidigare undersökningar.

Resultaten i denna undersökning måste förstås mot denna bakgrund.
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Resultat
I resultatredovisningen nedan redovisas avhopp och programbyten var 
för sig. Vilka grupper som är referenskategori framgår dels av tabel-
lerna, dels av den bilagda undersökningsmodellen (se bilaga 1). Av 
denna framgår också hur referenskategorierna förändras när olika in-
teraktioner görs mellan olika variabler.

Samtliga mått som presenteras i resultaten är oddskvoter. Det betyder 
att samtliga resultat ska utläsas som ”oddset” – eller risken – för att en 
viss grupp elever antingen kommer att avbryta sina studier eller byta 
program i jämförelse med en annan (referenskategorin) under sitt för-
sta år i gymnasieskolan. I tabell 6 nedan innebär därför resultatet 0,74 
för pojkar 2004 att sannolikheten att de skulle göra studieavbrott var 
26 procent lägre än för flickor (ref). På samma sätt innebär resultatet 
7,72 för elever med meritvärden mellan 0–160 poäng att sannolikhe-
ten att de skulle göra studieavbrott var 7,72 gånger högre än för elever 
med meritvärden mellan 201–240 poäng (ref).

Risken för studieavbrott
Det som i störst utsträckning påverkar sannolikheten för att en elev 
ska göra studieavbrott är vilka meritvärden de har från grundskolan. 
Ju lägre meritvärden eleverna har, desto större är sannolikheten att 
de hoppar av. I den undersökta perioden har sannolikheten att göra 
studieavbrott för elever med de lägsta meritvärdena, det vill säga 0–160 
poäng, varit mellan 5 och 8 gånger större än för referenskategorin 
(201–240 poäng). De elever med ett meritvärde mellan 161–200 poäng 
har löpt mellan 1,5 och 2 gånger så stor risk att göra studieavbrott som 
referenskategorin. Sannolikheten för avbrott för denna grupp har suc-
cessivt avtagit under perioden för att inte längre vara signifikant 2009.

Intressant nog löper också de elever med de högsta meritvärdena från 
grundskolan en förhöjd risk att göra studieavbrott. Sannolikheten ökar 
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från 20 procent 2004 till 58 procent 2009. En trolig förklaring är att de 
elever som gör uppehåll för utlandsstudier syns i statistiken. Samma 
mönster syns nämligen när skillnader efter föräldrarnas utbildnings- 
och inkomstnivå studeras var för sig. Sannolikheten att elever med 
föräldrar med högst utbildning gör studieavbrott är högre än för re-
ferenskategorin (gymnasial utbildning) och de vars föräldrar som har 
högst inkomster har högre sannolikhet för avbrott än både referenska-
tegorin (3:e kvartilen) och den näst lägsta (2:a kvartilen). F lickor 
vars föräldrar har högst inkomster löper störst risk att göra avbrott av 
samtliga undersökta grupper. Sannolikheten har ökat under den un-
dersökta perioden och var nästan tre gånger så stor för dem som för 
referenskategorin 2009.

Denna förklaring tycks också trolig givet att dessa elever också är de 
som återkommer till utbildningen i störst utsträckning. De elever vars 
föräldrar har högst inkomster är de som i störst utsträckning återkom-
mer till studier efter avbrott. De gör detta i mer än dubbel så stor ut-
sträckning som övriga elever. 2008 återkom 1,7 procent av de elever i 
denna grupp som gjort avbrott under 2006, jämfört med 0,4 procent 
av eleverna med föräldrar i inkomstkvartil 2. Avseende föräldrarnas 
utbildningsnivå framkommer dock ett resultat som avviker från det 
generella mönstret. De elever vars föräldrar har eftergymnasial utbild-
ning återkom i störst utsträckning från avbrott. 2008 återkom 1,2 pro-
cent av dessa elever. De som återkommer i lägst utsträckning är de vars 
föräldrar har högst gymnasial utbildning. 2008 återkom 0,4 procent av 
dessa elever. Däremot återkom samma år 0,9 procent av de elever vars 
föräldrar hade högst grundskoleutbildning.

De elever vars föräldrar har högst grundskoleutbildning löper störst risk 
att göra studieavbrott i jämförelse med de övriga kategorierna. 2004 var 
sannolikheten 40 procent högre än för referenskategorin (gymnasial 
utbildning) och sannolikheten ökar successivt under den undersökta 
perioden till 60 procents högre risk 2009. Pojkar vars föräldrar har högst 
grundskoleutbildning är mer utsatta än flickor. 2009 var sannolikheten 
dubbelt så stor att de gjorde avbrott än referenskategorin. För flickorna i 
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samma grupp hade sannolikheten sjunkit och de uppmätta skillnaderna 
för 2009 var inte längre signifikanta.

Pojkar löper generellt 25–30 procent lägre risk än flickor för att göra 
avbrott. Samma resultat gäller för elever som är födda i Sverige men 
som har minst en förälder som är född utomlands. Flickor som är 
födda i Sverige men som har minst en förälder som är född utomlands 
har en lägre benägenhet att göra studieavbrott än motsvarande pojkar. 
2009 var deras benägenhet 51 procent lägre än för referenskategorin.

Resultaten redovisas i följande tabell:

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Flicka (ref) (ref) (ref) (ref) (ref) (ref)

Pojke 0,74 0,74 0,77 0,71 0,74 0,71

Svenskfödd (ref) (ref) (ref) (ref) (ref) (ref)

Svefödd, en utoml.* 0,91 0,79 0,74 0,70 0,73 0,68

Utlandsfödd 0,95 0,93 0,84 0,81 0,84 1,23

Betyg 0–160p 7,72 6,40 6,82 7,77 7,14 4,71

Betyg 161–200p 1,92 1,72 1,64 1,75 1,57 1,08

Betyg 201–240p (ref) (ref) (ref) (ref) (ref) (ref)

Betyg 241–320p 1,20 1,20 1,26 1,34 1,32 1,58

Utb.niv.för; grund 1,40 1,57 1,64 1,66 1,66 1,60

Utb.niv.för; gymn (ref) (ref) (ref) (ref) (ref) (ref)

Utb.niv.för; högsk 1,40 1,25 1,36 1,33 1,28 1,50

Inkomst – kv1 1,78 1,64 1,79 1,70 1,64 1,65

Inkomst – kv2 1,13 1,13 1,22 1,02 1,02 0,79

Inkomst – kv3 (ref) (ref) (ref) (ref) (ref) (ref)

Inkomst – kv4 1,73 1,55 1,68 1,82 1,80 2,63

SYV-tät – låg 1,04 1,20 1,19 1,20 1,19 1,27

SYV-tät – medel (ref) (ref) (ref) (ref) (ref) (ref)

SYV-tät – hög 0,94 1,09 1,03 1,01 1,04 0,95

Tabell 6 

Oddskvoter för 
studieavbrott 
(samtliga) kontra 
referenskategorin 
(1,0). Samtliga 
skillnader, förutom 
de skuggade, är 
signifikanta.  
* = Svenskfödd, 
minst en förälder 
född utomlands.
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Vad det gäller studie- och yrkesvägledningens effekter så visar under-
sökningen att en låg studie- och yrkesvägledartäthet innebär en för-
höjd risk för studieavbrott. 2005 innebar en låg studie- och yrkesväg-
ledartäthet 20 procent högre sannolikhet för avbrott för samtliga elever. 
Sannolikheten ökade till 27 procent 2009. Skillnaderna mellan könen 
är små förutom 2009 då en låg studie- och yrkesvägledare täthet innebar 
40 procent högre risk för studieavbrott för flickorna samtidigt som det 
inte uppmättes signifikanta skillnader för pojkarna. Det finns inga signi-
fikanta skillnader för graden av studie- och yrkesvägledarbehörighet.

Risken för programbyte
Precis som för sannolikheten att göra studieavbrott så är det elever-
nas meritvärden från grundskolan som i störst utsträckning påverkar 
benägenheten att byta program i gymnasieskolan. Sannolikheten för 
programbyte bland de med de lägsta meritvärdena från grundsko-
lan (0–160 poäng) varierar under den undersökta perioden mellan 
2,5–3,5 gånger så hög risk som för referenskategorin. För elever med 
meritvärden mellan 161–200 poäng varierar den förhöjda risken mel-
lan 30–60 procent och för elever med de högsta betygen så syns mellan 
25–33 procent lägre risk än för referenskategorin.

Pojkarna med lägre meritvärden är mer benägna att byta program än 
flickorna med motsvarande meritvärden. För flickorna med lägst merit-
värden i undersökningen varierade benägenheten att byta program 
mellan 2,6–3,1 gånger högre än för referenskategorin. För pojkarna var 
motsvarande siffra 2,7–3,9 gånger högre. Skillnaderna jämnar ut sig ju 
högre betyg eleverna har och för såväl pojkar som flickor med de högsta 
meritvärdena så är den lägre benägenheten till programbyten lika stor.

Uppdelat efter föräldrarnas utbildningsnivå så är skillnaderna inte lika 
signifikanta som för studieavbrotten. De enda signifikanta resultat som 
uppmäts gällande elever vars föräldrar har högst grundskoleutbildning 
är för år 2007 och 2008 då deras benägenhet till byte var 9 respektive 
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11 procent högre än för referenskategorin. Tydligare är mönstret gäl-
lande de elever vars föräldrar har högskoleutbildning som under den 
undersökta perioden hade mellan 5–9 procents högre programbytes-
benägenhet (förutom 2004 där skillnaderna inte var signifikanta). Poj-
kar vars föräldrar har högskoleutbildning löpte cirka 10 procent högre 
risk för programbyte än motsvarande flickor, för vilka resultaten inte 
var signifikanta under den undersökta perioden.

Mönstret är mycket tydligt vad det gäller de elever vars föräldrar hade de 
lägsta inkomsterna. Risken för programbyte var mellan 15–29 procent 
högre för dessa än för referenskategorin (inkomstkvartil 3) under den 
undersökta perioden. För inkomstkvartil 2 finns inga signifikanta resul-
tat och för inkomstkvartil 4 – de med högst inkomster – syns en förhöjd 
risk för programbyte om 8 procent 2004 och lägre risk om 8 procent för 
2007 respektive 2008. Risken för programbyte för de elever vars föräld-
rar har lägst inkomster är något högre för flickorna än för pojkarna. De-
ras benägenhet till byte var 18–39 procent högre under den undersökta 
perioden, i jämförelse med 16–26 procent för pojkarna.

Utlandsfödda flickor hade 15–20 procent lägre benägenhet att byta 
program än referenskategorin. För motsvarande pojkar finns endast 
signifikanta resultat för 2005 och 2006 då de hade 14 respektive  
12 procent högre benägenhet att byta program.

Resultaten redovisas i följande tabell:
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Tabell 7

Oddskvoter för 
programbyte 

(samtliga) kontra 
referenskategorin 

(1,0). Samtliga 
skillnader, förutom 

de skuggade, är 
signifikanta.

* = Svenskfödd, 
minst en förälder 
född utomlands.

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Flicka (ref) (ref) (ref) (ref) (ref) (ref)

Pojke 0,97 1,02 0,97 0,96 0,93 0,91

Svenskfödd (ref) (ref) (ref) (ref) (ref) (ref)

Svefödd, en utoml.* 1,05 1,08 1,09 1,04 0,97 1,07

Utlandsfödd 0,97 0,98 1,00 0,95 0,91 1,02

Betyg 0–160p 2,67 3,15 3,08 3,52 3,24 3,16

Betyg 161–200p 1,31 1,51 1,44 1,59 1,55 1,50

Betyg 201–240p (ref) (ref) (ref) (ref) (ref) (ref)

Betyg 241–320p 0,76 0,69 0,75 0,73 0,67 0,70

Utb.niv.för; grund 0,97 1,08 0,98 1,09 1,11 0,96

Utb.niv.för; gymn (ref) (ref) (ref) (ref) (ref) (ref)

Utb.niv.för; högsk 1,02 1,06 1,05 1,09 1,06 1,04

Inkomst – kv1 1,21 1,24 1,27 1,22 1,29 1,15

Inkomst – kv3 (ref) (ref) (ref) (ref) (ref) (ref)

Inkomst – kv4 1,08 1,05 1,04 0,92 0,92 1,00

SYV-tät – låg 0,99 1,01 0,98 1,06 1,08 0,99

SYV-tät – medel (ref) (ref) (ref) (ref) (ref) (ref)

SYV-tät – hög 1,08 1,13 1,15 1,04 1,09 1,04

Gällande studie- och yrkesvägledningen så syns endast signifikanta ef-
fekter av låg studie- och yrkesvägledartäthet 2007 och 2008. För dessa 
år innebar detta en förhöjd risk för programbyte om 6 respektive 8 
procent för samtliga elever. Ett intressant resultat är också att det syns 
tydliga effekter för elever som gått på en grundskola med hög studie-  
och yrkesvägledartäthet. Resultaten är signifikanta alla år utom 2007 
och 2009 och de visar på en förhöjd risk för programbyten om 8–15 
procent. Uppdelat per kön så framkommer att det är pojkarna som 
i störst utsträckning påverkar detta resultat då en hög studie- och 
yrkesvägledar täthet i större utsträckning ökar deras benägenhet att byta 
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program än flickorna. För pojkarna innebar detta en förhöjd risk om 
cirka 12 procent och resultaten är signifikanta för alla år utom 2009. 
För flickorna finns endast signifikanta resultat för 2005 och 2006.

För variabeln studie- och yrkesvägledarbehörighet finns det väldigt få 
signifikanta resultat att redovisa och de få som finns är dessutom så 
spridda att det inte går att se några tendenser över huvud taget.

Vad det gäller övriga interaktioner mellan variablerna, såsom studie- och 
yrkesvägledningens effekter för olika grupper, så framkommer ytterst få 
signifikanta resultat. Sannolikt är detta ett resultat av en kombination av 
de problem som diskuteras i metodavsnittet samt de olika grader av art 
och omfång som studie- och yrkesvägledningen som verksamhet uppvi-
sar i olika delar av landet. Detta gäller även för studie avbrotten.
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Bilaga 1  
– Undersökningsmodell 
Tabell: Benägenhet att göra studieavbrott eller byta program för åren 2004–2009. 
(Logistisk regression – oddskvoter)

Modellen visar risken att göra studieavbrott eller byta program jämfört med 
referenskategorin. 

Variabel Kategori Hoppa av
Byta  

program

Föräldrarnas 
utbildningsnivå

Högst grundskola
Gymnasial (ref)
Högskola/universitet

1,0 1,0

Föräldrarnas 
nettoinkomst

Kvartil 1
Kvartil 2
Kvartil 3 (ref)
Kvartil 4

1,0 1,0

Invandrarbakgrund Svensk (ref)
Född i Sverige
Född utanför Sverige

1,0 1,0

Kön Flicka (ref)
Pojke

1,0 1,0

Meritvärde från 
grundskola

0–160p
161–200p
201–240p (ref)
241–320p

1,0 1,0

SYV-behörighet  
(i grundskola)

0–25 % behöriga
26–50 % behöriga
51–75 % behöriga (ref)
76– % behöriga

1,0 1,0

SYV-täthet  
(i grundskola, baserad  
på elevbakgrund)

Låg
Medel (ref)
Hög

1,0 1,0
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