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Sammanfattning 
Syftet med arbetet var att undersöka hur elever i år 9 har för uppfattning om valet av 
gymnasieprogram gällande högskoleförberedande program och yrkesprogram. Vidare ville vi 
få kunskap om påverkansfaktorer samt om 2011 års reform gällande grundläggande behörighet 
påverkar elevernas val. Frågeställningarna vi ville få besvarade är hur fördelningen ser ut 
mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program, hur eleverna rangordnar 
påverkansfaktorer vid valet av yrkesprogram respektive högskoleförberedande program samt 
hur eleverna tänker kring den grundläggande högskolebehörigheten. För att få svar på våra 
frågor genomförde vi en kvantitativ studie i form av en webenkät som besvarades av 234 elever 
i år 9. I vår teoridel har vi lyft tidigare forskning inom detta område samt hur ämnet lyfts i 
media, av myndigheter och politiska sammanhang. Vi utgick från Gottfredsons teori Theory of 
circumscription, compromise and self-creation samt Hodkinsson & Sparks teori Careership 
theory som grundar sig på Bourdieus tankar.  Centrala begrepp i arbetet är karriärval, 
påverkansfaktorer i form av genus, socialt arv samt grundläggande högskolebehörighet. Vårt 
resultat visar att eleverna i vår studie väljer yrkesprogram i större utsträckning än övriga landet. 
Studien visar att eleverna väljer program utifrån intresse och att de anser att de inte påverkas 
av sin omgivning. Vår studie visar också att det finns en relativt god medvetenhet om den 
grundläggande behörigheten.  
 
Nyckelord 
Karriärval, genus, socialt arv, gymnasieval 
 
Abstract 
The purpose of the study was to investigate what pupils in year 9 think about the choice of high 
school programs for university preparatory programs and vocational programs. In addition, we 
wanted to get knowledge of factors of influence, and if the 2011 reform of basic competences 
affects students' choices. The questions we wanted to get answered were the distribution of 
vocational programs and university preparatory programs, how the students rank factors of 
influence in the choice of vocational programs and university preparatory programs as well as 
how students think about the basic university degree. To answer our questions, we conducted 
a quantitative study in the form of a web survey answered by 234 students in year 9. In our 
theoretical part, we have raised previous research in this area and how the subject has been 
raised in the media, by authorities and in political contexts. The study was based on 
Gottfredson's theory Theory of circumscription, compromise and self-creation, as well as 
Hodkinsson & Spark's theory Careership theory, based on Bourdieu's thoughts. Key concepts 
in the work are career choices, impact factors in the form of gender, social heritage and basic 
university admission. Our results show that students in our study choose vocational programs 
to a greater extent than the rest of the country. It also shows that students choose programs 
based on interest. Furthermore, they do not feel affected by their surroundings. Our study also 
shows that there is a relatively good awareness of the basic competence. 
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1. Inledning   
Svenskt näringsliv är i stort behov av arbetskraft och det utbildas för få människor inom 
framförallt klassiska hantverksyrken. Intresset för yrkesförberedande programmen har under 
flera års tid minskat drastiskt och många elever som är osäkra på sin framtid väljer ett teoretiskt 
program för att ha fler vägar öppna i framtiden. I realiteten är det dock lättare att i efterhand 
komplettera teoretiska ämnen än de ämnen som är programgemensamma.   
 
Inom gymnasieskolan finns möjlighet att söka yrkesförberedande program eller 
högskoleförberedande program. Gymnasiereformen som genomfördes 2011 innebar en 
förändring gällande den grundläggande högskolebehörigheten. Den som tar examen från ett 
högskoleförberedande program får alltid grundläggande behörighet till högskolan. Elever på 
yrkesförberedande program har alltid rätt att inom ramen för det individuella valet läsa kurser 
för grundläggande behörighet. (Skolverket, 2017a). Tanken med reformen var att skoltrötta 
elever eller elever som inte var intresserade att läsa vidare på högskola, skulle attraheras mer 
av en rent yrkesinriktad utbildning.  
 
Under flera års tid minskade antalet sökande till yrkesprogrammen och en förklaring som lyftes 
fram var gymnasiereformen och att eleverna måste göra ett aktivt val för att få en 
grundläggande högskolebehörighet. Enligt statistik från SCB (2017) påverkade 
gymnasiereformen 2011 elevernas gymnasieval och den ledde till ett minskat antal sökande till 
yrkesprogrammen. Före reformen var antalet sökande flickor respektive pojkar till 
yrkesprogram 48% respektive 58%. Efter reformen var antalet sökande 33% respektive 43%. 
Denna utveckling har fram till förra året fortsatt och är en politisk fråga där nuvarande 
gymnasieminister Anna Ekström lyfter fram att regeringen nu har ett regeringsförslag på remiss 
om att återinföra obligatorisk högskolebehörighet på yrkesprogrammen (SR 2017-09-07) 
Skolverket senaste rapporter visar dock på en ökning av antalet sökande till yrkesförberedande 
programmen. Skolverket menade efter förra läsårets statistik att denna ökning kan till viss del 
förklaras med att barnafödandet ökade igen i Sverige år 2000, det år då stor del av de elever 
som startade sin gymnasieutbildning 2016 var födda. De föregående fem åren har 
elevunderlaget kontinuerligt minskat. (Skolverket, 2016). I årets statistik fortsätter trenden av 
det ökande antalet sökande till yrkesprogram. Trenden att andelen förstahandssökande till ett 
yrkesprogram minskar verkar därmed ha planats ut (Skolverket, 2017b).  
 
Vi frågar oss hur vanligt det är att dagens elever planerar att läsa till den grundläggande 
högskolebehörigheten när de väljer ett yrkesprogram idag och vilken medvetenhet det finns om 
möjligheten att göra detta. Vi tror att reformens innehåll skapade en osäkerhet kring 
yrkesprogrammen och att informationen om möjligheten att få grundläggande 
högskolebehörighet inte har nått fram till alla berörda.    
 
Anledningen till att detta område är intressant är den rådande bristen på arbetskraft som finns 
och kommer att kvarstå inom många yrken som läses på ett yrkesprogram. Vi som studie- och 
yrkesvägledare är väl insatta i både statistiken, problematiken och har goda kunskaper om olika 
behörigheter, men vi vill undersöka om dessa reformer och konjunktursvängningar på 
arbetsmarknaden påverkar elevernas val av gymnasieprogram.       
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1.2 Syfte   
Syftet är att undersöka hur elever i år 9 har för uppfattning om gymnasievalet gällande 
yrkesprogram och högskoleförberedande program. Vidare vill vi få kunskap hur 2011 års 
reform gällande grundläggande behörighet påverkar elevernas val.  
 

1.3 Frågeställningar   
Hur ser fördelningen ut mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program bland år 9-
elever på fyra utvalda skolor? 
 
Hur rangordnar eleverna på dessa fyra skolor påverkansfaktorer vid valet av yrkesprogram 
respektive högskoleförberedande program?  
 
Hur ser eleverna på den grundläggande högskolebehörigheten?  
  

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att undersöka vilka påverkansfaktorer som spelat in på hur elever i år 9 valt sitt 
gymnasieprogram och då i synnerhet om den grundläggande högskolebehörigheten har haft en 
avgörande betydelse. Vi har avgränsat oss till att genomföra webbenkäter på fyra stycken 
grundskolor i en mindre kommun i Sverige. Det är enbart årskurs 9 elever som deltagit i 
enkäten efter att de genomfört sitt val till gymnasiet. Anledningen till att vi valt webbenkät är 
för att alla elever i kommunen har tillgång till chromebooks vilket gör det väldigt enkelt för 
oss att genomföra webbenkäten.   
  

1.5 Disposition 
I kapitel 2 ger vi en bakgrundsförklaring över 2011 års gymnasiereform. Vi beskriver också 
vad som krävs för behörighet till gymnasiestudier samt hur den grundläggande 
högskolebehörigheten har diskuterats och analyserats. Kapitlet tar upp hur Statistiska 
centralbyrån ser på vidare studier efter gymnasiet utifrån en enkätundersökning gjord på 
årskurs 3 elever på gymnasiet. Vidare i kapitel 2 presenteras hur regeringen ser på den 
grundläggande högskolebehörigheten och statusen på yrkesprogrammen. Fortsättningsvis 
presenteras ett pressmeddelande från Skolverket angående hur tufft det är för elever att läsa 
vidare på universitet trots att de gått ett högskoleförberedande program. Avslutningsvis i 
kapitel 2 handlar det om hur media tar upp frågan om den grundläggande högskolebehörigheten 
och status på yrkesprogram samt föräldrarnas roll och påverkan vid val av gymnasieprogram.  
 
I kapitel 3 presenteras tidigare forskning om genus och det sociala arvets påverkan på val och 
studier när de står inför olika livssituationer.  
 
I kapitel 4 kommer de teoretiska utgångspunkterna med karriärteorier från Gottfredson om 
kompromisser som vi analyserar våra data utifrån. Vidare tar vi upp Bourdieu och de kapital 
som spelar in på de val vi gör samt Hodkinsson och Sparks karriärteori som grundar sig på 
Bourdieus tankar.   
 



           

3 
 

I kapitel 5 tar vi upp den metod vi valt att använda samt hur urvalet skett. Vi går igenom hur 
datainsamlingen har genomförts samt beskriver validiteten och reliabiliteten. Vidare tar vi upp 
hur vi genomfört webbenkäten, presenterar hur vi använt oss av de etiska principerna från 
vetenskapsrådet och hur vi genomfört vår analysmetod. Avslutningsvis presenterar vi 
metoddiskussionen.   
 
I kapitel 6 redovisas resultatet på webbenkäterna. Redovisningen av resultatet är uppdelat i två 
teman; karriärval och påverkansfaktorer. Vi har valt att lyfta fram några tabeller i diagramform 
och resten av resultatet presenteras i löpande text.  
 
I kapitel 7 redovisas analys och slutsatser utifrån resultatet och de valda teorierna.   
 
I kapitel 8 diskuterar vi sedan hela arbetet och lyfter upp frågor och funderingar för vidare 
forskning.  
 

1.6 Förförståelse 
Studietiden på studie- och yrkesvägledarprogrammet har gett oss god förståelse över hur viktigt 
arbetet som studie- och yrkesvägledare är ute på skolorna i landet. Vi har även en god 
erfarenhetsbas utifrån att vi jobbat inom skolans värld tidigare i andra roller. Vi har även god 
förförståelse då vi båda är verksamma studie- och yrkesvägledare med ett kollegium av andra 
studie- och yrkesvägledare som hjälpt oss att på ett smidigt sätt få genomföra vår undersökning. 
Vi har försökt att inte bli påverkade av egna åsikter och värderingar utan försökt hålla ett så 
objektivt synsätt som möjligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

4 
 

2. Bakgrund 

2.1 Gymnasiereformer 
Skollagen ändrades 2011 efter en proposition från regeringen. Propositionen handlade om att 
reformera om gymnasieskolan där 18 nationella gymnasieprogram upprättades. Fördelningen 
blev 12 yrkesförberedande program och 6 högskoleförberedande program. Yrkesprogrammen 
gav inte automatisk högskolebehörighet men eleverna kunde välja att lägga till de kurser som 
krävdes efter en fullbordad gymnasieexamen för att bli behörig till högskola eller universitet. 
Vidare förändrades behörighetskraven till yrkes- och högskoleförberedande programmen för 
de som läste på grundskolan (Prop. 2008/08:199). Behörigheterna kom att se olika ut beroende 
på program vilket förklaras nedan.  
 
Enligt den nuvarande regeringen (Lagrådsremiss, 2018) är borttagandet av den obligatoriska 
grundläggande behörigheten en orsak till att färre sökt yrkesprogram under flera år. Regeringen 
har därför överlämnat en lagrådsremiss angående ökade möjligheter till grundläggande 
behörighet på yrkesprogram (Lagrådsremiss, 2018). Innehållet handlar om att alla nationella 
gymnasieprogram såsom högskoleförberedande och yrkesprogram ska ge grundläggande 
behörighet till högskoleutbildningar. Förslaget innebär att yrkesprogrammen kommer att 
utökas vad gäller gymnasiepoäng samt undervisningstid. Enligt regeringen (Lagrådsremiss, 
2018) utökas programmen för att inte yrkesförberedelsen ska minskas i och med denna 
förändring. Vidare anser regeringen (Lagrådsremiss, 2018) att den grundläggande behörigheten 
ska kunna väljas bort. Regeringen anser att detta kan göra yrkesprogrammen mer attraktiva att 
söka då elever senare i livet kanske vill studera vidare mot högskolestudier. 

2.2 Behörighet till gymnasiestudier  
Behörighet att söka till gymnasiet har de som fullföljt årskurs 9 i grundskolan, inte tidigare har 
läst på gymnasiet samt påbörjar utbildningen senast det kalenderår de fyller 20 år. För att vara 
behörig att söka till ett nationellt yrkesprogram krävs lägst betyget E i svenska/svenska som 
andraspråk, matematik och engelska samt lägst betyget E i fem andra ämnen. För att vara 
behörig att söka ett högskoleförberedande program krävs lägst betyget E i svenska/svenska 
som andraspråk, matematik och engelska samt betyget E i nio andra ämnen. För att vara behörig 
till program inom ekonomi, humaniora, och samhällsvetenskap ska fyra av dessa andra ämnen 
vara historia, samhällskunskap, religion och geografi. För att vara behörig till program inom 
teknik och naturvetenskap ska tre av dessa andra ämnen vara biologi, kemi och fysik. Gällande 
estetiska programmet är de andra ämnena valfria, men det kan förekomma antagningstester 
(Gymnasium.se) 

2.3 Grundläggande högskolebehörighet  
För att bli antagen till en högskola eller universitet krävs en behörighet. Behörigheten är 
uppdelad i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs 
för all högskoleutbildning på grundnivå och skiljer sig inte åt beroende på utbildning. Den 
särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning som är aktuell att söka.  
 
För att elever ska få en högskoleförberedande examen krävs det att eleverna har fått betyg i 
kurser som omfattar 2500 poäng. Av dessa 2500 poäng måste lägst betyget E vara på 2250 
poäng. Vidare måste ämnena svenska/svenska som andraspråk 1, 2, 3 engelska 5, 6 och 
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matematik 1 ha lägst betyget E. Avslutningsvis måste gymnasiearbetet ha betyget E. Ifall 
eleverna klarar av en högskoleförberedande examen har dem behörighet till högskolan 
(Utbildningsinfo, 2017). För elever som läser på ett yrkesprogram kan de få en yrkesexamen. 
Vid en yrkesexamen krävs det att ha betyg i kurser som omfattar 2500 poäng och där 2250 av 
dessa ska ha lägst betyget E. Kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och 
matematik 1 ska ha lägst betyget E. Vidare måste eleverna få lägst betyget E i de 
programgemensamma karaktärsämnena som omfattar 400 poäng. Det är kurser som 
karakteriserar det valda yrkesprogrammet. Avslutningsvis måste gymnasiearbetet ha betyget 
E. Ifall eleverna klarar av detta så ger det grundläggande behörighet till yrkeshögskolan 
(Utbildningsinfo, 2017). 
 
Elever som tar examen från ett högskoleförberedande gymnasieprogram får automatiskt 
grundläggande behörighet medan elever som läser ett yrkesprogram kan välja till kurser som 
ger grundläggande behörighet inom ramen för det individuella valet eller 
programfördjupningen. Det finns också möjlighet att läsa ett utökat program för att få de kurser 
som krävs för grundläggande behörighet. Alla yrkesprogram kan ge grundläggande inom 
ramen av den 2500 poäng som ingår i det ordinarie programmet, men det kräver att skolan 
erbjuder vissa kurser inom programfördjupningen. Det är huvudmannen som avgör vilka kurser 
som erbjuds (Skolverket, 2017a). 
 
Kraven för elever som avslutat sin gymnasieutbildning efter 2014 gällande den grundläggande 
behörigheten är examen från ett högskoleförberedande gymnasieprogram eller examen från ett 
yrkesprogram med lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt 
engelska 6 (Antagning.se) 

2.4 Statistik och attityder 

Statistiska Centralbyrån (SCB) gör undersökningar av elever i gymnasieskolans årskurs 3 och 
deras intresse för fortsatta högskolestudier. Det som kom fram i den senaste undersökningen 
var att 60% hösten 2017 hade planer på att fortsätta studera vidare på universitet eller högskola 
inom en treårsperiod efter avslutade studier på gymnasiet. Vid en jämförelse mellan elever som 
läste på högskoleförberedande program mot elever som läste på yrkesförberedande program 
var det ca 80% av eleverna som läste ett högskoleförberedande program som tänkte läsa vidare 
till högskolestudier. Bland eleverna som gick på ett yrkesförberedande program var det ca 25% 
som tänkte läsa vidare till högskolestudier (Statistiska centralbyrån, [SCB], 2018).  
 
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2018) råder det skillnader till fortsatta studier mellan kön 
och föräldrars utbildningsnivå och då i synnerhet mellan högskoleförberedande program och 
yrkesprogram. Enbart inom högskoleförberedande program råder det inga signifikanta 
skillnader utifrån kön och föräldrars utbildningsnivå. De elever som inte hade några planer på 
att studera vidare angav att de hade för avsikt att börja jobba och att de var trötta på att studera 
samt att de ville resa/ta det lugnt. Bland de elever som läste på högskoleförberedande program 
var det ca 50% kvinnor och män som ville arbeta istället för att studera vidare. På 
yrkesprogrammen var det ca 90% av männen och 50% av kvinnorna som ville jobba direkt 
efter gymnasiet än att studera vidare (Statistiska centralbyrån, [SCB], 2018).  
 
Ett pressmeddelande från Skolverket behandlar “tuff högskolestart med låga gymnasiebetyg”  
(Skolverket, 2018). Skolverket lyfter upp att elever som fått låga betyg på ett 
högskoleförberedande program och då i synnerhet elever från teknikprogrammet och 
naturvetenskapsprogrammet har svårare att klara av högskolestudier under det första läsåret. 
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Enligt Skolverket var det ca 65% av eleverna i undersökningen som klarade av gränserna för 
att få fortsatt studiemedel där gränsen för att få studiemedel utgör minst godkänd nivå på tre 
fjärdedelar av högskolepoängen (Skolverket, 2018). De elever som fått bra betyg i gymnasiet 
har mycket lättare att klara av sina studier på högskolan medan de elever som fått precis 
godkänt har det mycket svårare. Enligt Skolverket är det ca 50% av de elever som hade lägre 
betyg från gymnasiet som inte nådde upp till 50% av högskolepoängen under det första läsåret. 
Där det var vanligast med låg prestation var från elever som gick på teknikprogrammet och 
naturvetenskapsprogrammet (Skolverket, 2018). 
 
Tidningen Skolvärlden (Skolvärlden, 2015) tar upp hur ungdomar ser på yrkesprogram och 
högskoleförberedande program. Enligt ungdomarna är det statusskillnad mellan dessa två där 
yrkesprogrammen har en lägre status. Den lägre statusen framkommer i form av att 
ungdomarna tycker att de som läser på yrkesprogram är mindre smarta, har sämre betyg och 
en mindre ambition att göra karriär. Ungdomarna tar även upp att statusen på yrkesprogram är 
lägre för att det inte går att få en grundläggande högskolebehörighet. Enligt artikeln 
(Skolvärlden, 2015) vet inte ungdomarna om att det går att lägga till grundläggande 
högskolebehörighet på ett yrkesprogram.    
 
Svenskt näringsliv har genomfört en undersökning över varför ungdomar inte väljer 
yrkesprogram och det visar sig att föräldrarna har en viktig roll i val av gymnasieprogram 
(Skolvärlden, 2016). Enligt undersökningen anser 59% av de tillfrågade föräldrarna att deras 
barn ska välja ett högskoleförberedande program, 32% har ingen åsikt i frågan och endast 6% 
föredrar ett yrkesprogram. Föräldrarnas påverkan har stor betydelse enligt undersökningen 
(Skolvärlden, 2016). Orsaker som föräldrar anger är att skaffa sig en bred utbildning före en 
utbildning som ger jobb direkt samtidigt som föräldrarna vill att deras barn ska välja något de 
är intresserade av (Skolvärlden, 2016).  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Genus 
Ett flertal faktorer lyfts inom forskningen kring ungdomars studie- och yrkesval. En av dessa 
faktorer är genus. Begreppet genus beskrivs av Bimrose (2008) som flytande och genus 
beskrivs ofta som en konstruktion av socialt och kulturellt kön jämfört med det biologiska 
könet. Skillnaden dem emellan ifrågasätts mer och mer och många menar att även det 
biologiska könet är en konstruktion av sociala och kulturella normer. Begreppet kan enligt 
Connell (2009) användas för att förklara strukturer som skapar och upprätthåller kategorierna 
män och kvinnor. Det kan också användas för att förklara och analysera maktförhållandet 
mellan kategorierna. Genus är mångdimensionellt och skapas inom alla områden, i familjen, i 
arbetslivet m.m. Alla påverkar varandra och normen är så stark att vi anpassar oss efter den.  
 
Den starkt könsuppdelade arbetsmarknaden i Sverige, ett land som brukar anses ha kommit 
ganska långt på vägen mot jämställdhet, har enligt Alm & Bäckman (2015) förbryllat forskare. 
Det har dock visat sig att flickor tenderar att vara mer öppna för mansdominerade yrken än 
pojkar är för kvinnodominerade yrken, och som socialpsykologiska teorier föreslår är flickor 
något mer mottagliga för jämlikhetsinflytande än pojkar. Alm & Bäckman (2015) menar vidare 
att dagens tjejer har ett mycket större antal förebilder att inspireras av när de tänker sig i en 
position på morgondagens arbetsmarknad eftersom dagens kvinnor har ett nästan lika stort 
arbetskraftsdeltagande som männen. Sandell (2007) lyfter att en tid av individualisering med 
många val utanför familjens sfär skapar en slags otrygghet och att det kan förklara den 
orubbade uppdelningen. Samtidigt är flickor i Sandells forskning inte nöjda med att bli 
positionerade som just flickor.  
 
Enligt Lundahl (2010) är flickor mer osäkra i sina utbildningsval än pojkar. De uttrycker en 
större oro att inte klara sin utbildning jämfört med pojkarna. Flickorna har oftast en längre 
handlingshorisont och deras mål är inte alltid närliggande. Pojkarna däremot ser sin framtid i 
ett kortare perspektiv och är hjälpta av till exempel praoerfarenheter i sitt val. En annan skillnad 
som lyfts av Lundahl är att flickor är mer påverkade av den lokala platsen som innefattas av 
socioekonomiska och demografiska förhållanden. De är också mer villiga att bryta upp från 
lokala kontexten för att hitta en passande utbildning eller ett passande yrke. Pojkarna anpassar 
sig mer till det lokala utbudet vilket ofta är större för pojkar än flickor (Lundahl, 2010). 

3.2 Det sociala arvet 
Klass innebär inte bara ett ekonomiskt förhållande utan också sociala och kulturella 
förhållanden. Social klass benämns ofta av karriär, yrke och anställning och klassindelning kan 
till viss del baseras på utbildningsnivå, inkomst och bakgrund (Oskarsson, 2008). Individers 
eller gruppers olika klasstillhörighet påverkar hur de kan forma sin framtid och bidrar till ett 
segregerat samhälle (Diemer, 2009). En yrkesposition är mycket avgörande för klassbegreppet. 
Samtidigt förändras synen på olika yrkesroller beroende på hur könsfördelningen förändras. 
Ett typiskt mansdominerat yrke kan förlora sin status när antalet kvinnor på samma position 
ökar. En faktor som lyfts fram som den som påverkar ungdomars val starkast är föräldrars 
utbildningsbakgrund. Enligt Sandell (2007) är föräldrar från högre samhällsklasser oftast mer 
engagerade och insatta i sina barns skolgång, vilket gör att de tillsammans med sina barn väljer 
skolor där elever med samma typ av bakgrund återfinns och på så sätt ökar klassegregationen.  
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Social reproduktion av yrkesval är enligt Lovén (2015) att vi ofta väljer utifrån våra föräldrars 
yrkesval. Vår sociala bakgrund skapar preferenser som bidrar till social reproduktion. Elever 
med föräldrar med icke-akademisk bakgrund ställer sällan höga krav på skolan och därför 
riskerar deras barn att få mindre stöd och mindre engagemang både i skolan och inom 
vägledning. De som vet sina rättigheter kan framföra dem och ställa krav. Diemer (2009) menar 
att det finns en risk att ungdomar med en icke-akademisk bakgrund eller med föräldrar som 
inte prioriterat utbildning har svårare att klargöra sina yrkesintressen i en valsituation. Detta 
beror bland annat på att ungdomarna har haft få möjligheter att utforska sina intressen i en 
naturlig gemenskap och har en begränsad erfarenhet av utbildningsvägar och arbetslivets 
möjligheter. Enligt Gruffman (2010) är de viktigaste faktorerna bakom snedrekryteringen till 
gymnasiet och högskolan föräldrarnas klass, utbildningsnivå och ekonomiska resurser. Det är 
också vanligare att flickor från medelklassen söker stöd hos studie- och yrkesvägledare jämfört 
med flickor från arbetarklassen. För pojkarna är viljan att söka information och stöd låg oavsett 
bakgrund (Gruffman & Schedin, 2010). 
    
Idag är det lättare att göra en klassresa och ta sig från sina föräldrars klass jämfört med förr i 
tiden. Att göra en klassresa är dock inte bara att komma in på rätt utbildning och skaffa sig ett 
fint hus i rätt område. Deimer (2009) menar att vår sociala klass påverkar hur vi hanterar olika 
sociala miljöer och yttre faktorer. Sociala strukturer är ofta mer anpassade efter personer ur de 
högre samhällsklasserna och det är därför lättare för dessa personer att hantera de sociala 
strukturerna. Individen påverkas av vilka kontakter man har, hur man kan föra sig i sociala 
sammanhang, vilken syn man har på sig själv och vilken roll kan ta för sig av. Om man är 
uppvuxen i rätt klass är det lättare att se sig själv i en viss position. Förväntningar och 
självförtroende spelar enligt Diemer (2009) stor roll. Det är viktigt att ta hänsyn till objektiva 
och subjektiva dimensioner för att synliggöra klassperspektivet och att i en 
vägledningssituation ta reda på hur individen ser på sin klasstillhörighet och ta hänsyn till hur 
strukturen i samhället ser ut. 
 
I diskussionen kring faktorer som genus och socioekonomisk bakgrund är det också viktigt att 
lyfta begreppet intersektionalitet. Det kan förklaras som ett perspektiv där man tittar på hur 
faktorer som genus, klass och etnicitet samverkar och påverkar varandra (Ahrne, 2016). 
Intersektionalitet kan beskriva hur en individ kan få privilegierade positioner beroende på klass, 
genus och etnicitet. Det finns många dimensioner inom de olika påverkansfaktorerna och det 
är viktigt att en vägledare har förståelse för komplexiteten i dessa frågor. Lundahl (2010) menar 
att kombinationen genus och social bakgrund framförallt är negativt för flickor med en icke-
akademisk bakgrund. Den gruppen elever har ett mindre stöd hemifrån och från sin omgivning 
och är därför ofta i stort behov av studie- och karriärvägledning.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Begränsningar och kompromisser 
Gottfredson (2002) beskriver i sin karriärteori Theory of circumscription, compromise and self-
creation att ungdomars studie- och yrkesval påverkas av både våra genetiska 
grundförutsättningar och av omgivningen. Enligt Gottfredson skapar genus och social 
bakgrund en slags begränsningar i vårt yrkesval. Redan i 6-8-årsåldern skapar barnet en bild 
av vilka yrken som passar dem utifrån genus. I 9-13-årsåldern byggs detta på med vad som 
passar barnet gällande social klass. Först i 14-årsåldern är ungdomen mogen att ta hänsyn till 
egna värderingar, intressen, färdigheter och personlighet. Utöver dessa begränsningar behöver 
individen kompromissa gällande sitt yrkesval utifrån externa faktorer som arbetsmarknadens 
struktur, konjunkturen, anställningsförhållanden och familjesituation. Utifrån samtliga 
begränsningar och kompromisser anpassar individen sina yrkespreferenser så att deras val är 
uppnåeliga i den verkligheten.  
 
Gottfredsons teori handlar om hur individer ser på sig själva i skenet av omvärlden och den 
egna individualiteten (Andergren, 2015). Teorin bygger på en individs valsituation och hur den 
kan påverka ex. ett yrkesval. Gottfredson menar att individerna som står inför ett val går 
igenom en process där personen inte är medveten om och påverkas av olika faktorer som genus, 
klass och etnicitet. Det är via dessa faktorer som en individ står inför olika begränsningar och 
kompromisser i sina val. (Gottfredson, 2002). Vidare menar Gottfredson (2002) att ungdomar 
kan ofta behöver kompromissa sina val och överger sina högsta drömmar mot andra alternativ 
som tidigare inte ansågs som dugliga. 
  
Gottfredson benämner också fyra olika stadier där individer utvecklar självbilder och 
yrkesdrömmar. Det första stadiet sker vid 3-5 års ålder och heter "orientation to size and 
power". Barnen ser yrkena konkret där lika yrken har olika redskap (Gottfredson, 2002). I andra 
stadiet handlar det om könsroller vid åldern 6-8. Typiskt manliga och kvinnliga yrken är fokus 
i detta stadie (Gottfredson, 2002). Vidare förklarar Gottfredson (2002) det tredje stadiet vid 9-
13 års ålder där det handlar om de sociala värderingarna och symboler som klargör 
samhällsklasser. Avslutningsvis är det fjärde stadiet vid 14 år och uppåt. Det handlar om det 
egna unika jaget där Gottfredson (2002) menar att individen försöker finna sitt egna unika jag, 
vem är jag och vad vill jag. På denna nivå börjar individer leta efter eftersträvansvärda yrken 
som är nåbara. Det handlar om att hitta yrken som passar dom utifrån deras egna värderingar, 
förmågor, familjens behov och deras egen personlighet (Andergren, 2014).  

4.2 Karriärval  
Pierre Bourdieus kapitalbegrepp innehåller tre olika typer av kapital som påverkar en individ 
och individens karriärval. Symboliskt, kulturellt- och ekonomisk kapital. Det symboliska 
kapitalet är enligt Broady (1998) det kapital som bekräftas av sociala grupper, sådant som anses 
som värdefull och som gruppen erkänner dess värde exempelvis utbildning eller yrkesval. 
(Broady, 1998). Det kulturella kapitalet avser enligt Bourdieu inte vilken kultur som helst, utan 
det slags kultur som är intimt knutet till samhällets makthierarkier (Broady, 1998). Det 
kulturella kapitalet hänger alltså ihop med det symboliska kapitalet exempelvis det som vi 
kallar finkultur i Norden – hur vi använder språk muntligt och skriftligt, vilken musikstil vi har 
osv. Det ekonomiska kapitalet ser till faktiska tillgången (Broady, 1998). Kapitalbegreppet 
syftar till att ge individen redskapen och insikten att lättare navigera sig fram i samhället. Det 
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här leder till att olika yrkesgrupper eller samhällsgrupper är måna av att bevara sitt kapital, 
exempelvis är det brist på läkare men man öppnar man inte upp fler utbildningsplatser och 
intagningspoängen förblir höga.  
Karriärvalsteorin av Hodkinsson och Sparks, Careership theory, är en sociologisk teori som 
bygger vidare på Bourdieus tankar (Andergren, 2014) Teorin är uppbyggd av tre dimensioner: 

1. Karriärval formas av individen och påverkas av individens habitus. Begreppet habitus 
kommer från Bourdieu och innebär resultatet av människans uppväxt och upplevelser.  
Människans habitus påverkas av genus, klass, etnicitet och livserfarenheter.  

2. Karriärval påverkas också av marknaden som Bourdieu kallade för fält. Inom fältet har 
individen olika kapital och makt. Kapital beskrivs som individens aktuella och 
potentiella resurser. Alla deltagare inom fältet påverkar makt- och kapitalbalansen.  

3. Karriärval påverkas till sist av brytpunkter och perioder av rutin i individens liv. 
Brytpunkterna kan vara strukturella, självvalda eller påtvingade. I brytpunkterna är 
valen oftast rationella och påverkade av marknaden. Perioderna av rutin påverkar 
brytpunkterna och hur individen hanterar dem. 

Individens position på arbetsmarknaden skapas sammanfattningsvis av individens habitus, 
interaktionen mellan fältets normer och individens sociala, ekonomiska och kulturella kapital 
(Andergren, 2014). 
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5. Metod  

5.1 Val av metod  
Vår undersökning har genomförts med hjälp av webbenkäter d.v.s. att vår metod är kvantitativ. 
Enligt Trost & Hultåker (2016) är en undersökning kvantitativ ifall man behandlar siffror eller 
använder sig av ord som fler, mer och längre. Författarna menar även att om frågeställningen 
gäller frekvens, skall man göra en kvantitativ studie. Anledningen till att vi använde oss av en 
kvantitativ metod i vår studie var att vi ville få ett stort urval med ett resultat som går att 
generalisera och använda i vår yrkesprofession.  

5.2 Urval och urvalsgrupp 

Urvalet vi har använt oss av är ett icke-slumpmässigt urval samt ett bekvämlighetsurval. Det 
innebär enligt Trost & Hultåker (2016) att man tar vad man har och i vårt fall har vi nära kontakt 
med fyra grundskolor i södra Sverige som vi kan genomföra vår undersökning på.    
 
Populationen vi har undersökt är årskurs 9-elever på grundskolan. Totalt var det 271 elever i 
år 9 som hade möjlighet att svara på webbenkäten där 234 av dessa svarade. Vi är väl medvetna 
om att dessa elever i år 9 inte är representativa för hela Sveriges år 9-elever på grundskolan. 
Författarna Trost och Hultåker beskriver nämligen problematiken med en population där det 
finns många faktorer att ha koll på. Avgränsning och definition av populationen är viktig enligt 
Trost & Hultåker (2016, s 37-39).   

5.3 Datainsamling 

Enkäten som vi konstruerat är en standardiserad enkät. Standardiserad betyder enligt Trost & 
Hultåker (2016) att enkäten är utformad på ett liknande sätt för alla respondenter där 
målgruppen får en likadan enkät att svara på. Ifall en enkät har en hög grad av standardisering 
så innebär det att variationerna att improvisera frågorna utifrån målgruppen eller 
respondenterna svårt. Har en enkät låg grad av standardisering så innebär det att frågorna skulle 
kunna varieras mer utifrån vilken klient man har framför sig. Författarna menar samtidigt att 
det är önskvärt att ha en hög standardisering men menar samtidigt att det är svårt att uppnå då 
respondenterna svarar på enkäten vid olika tillfällen i olika miljöer och vid olika sinnelag. 
 
Vårt mål med enkäten är även att ha en hög grad av strukturering vilket innebär att enkätens 
frågor ställer relevanta frågor utifrån det vi vill ta reda på. Det innebär också att frågorna har 
en hög andel fasta svarsalternativ då öppna frågor och fritextsvar gör att struktureringen och 
standardisering blir låg (Trost & Hultåker 2016). Vi ska med andra ord fokusera på att ställa 
frågor som är relevanta för det vi vill undersöka och inte ställa frågor som gör att vi får svar på 
sådant vi inte undersöker.  

5.4 Validitet och reliabilitet 
Vid undersökningar är det viktigt att ha koll på att reliabiliteten är hög, dvs tillförlitligheten. 
Det innebär enligt Trost & Hultåker (2016) att det man undersöker är stabilt där 
undersökningen inte blivit utsatt för slumpinflytelser. Vidare handlar det om att frågor som 
ställts är på samma sätt och att intervjupersonernas situation är likadan. Med reliabilitet menar 
Trost & Hultåker (2016) att en undersökning ska kunna visa på samma resultat när man gör 
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samma undersökning fast vid ett senare tillfälle. Det finns fyra stycken komponenter i 
begreppet reliabilitet vilka är kongruens, precision, objektivitet och konstans (Trost & Hultåker 
2016). Kongruensen betyder enligt Trost & Hultåker (2016) likhet mellan frågor som ska mäta 
samma sak. Det vill säga att man ställer flertalet frågor som behandlar en och samma fråga men 
olika nyanser av svar kan tillkomma. Vid precision handlar det om hur lätt det är att exempelvis 
fylla i en enkätundersökning, desto lättare desto högre precision. Objektiviteten behandlar 
bearbetningen av data som framkommer från undersökningen dvs att intervjuare registrerar 
svaren lika och om intervjuare gör detta blir objektiviteten hög. Den fjärde komponenten är 
konstans som handlar om tidsaspekten där det inte ska spela någon roll ifall intervjupersonerna 
svarar idag, imorgon eller om en vecka framåt, svaren ska vara detsamma (Trost & Hultåker 
2016). 
 
Validitet eller giltighet handlar om att frågorna ska mäta det som är avsett att mäta. Ifall en 
undersökning har mycket eller lite av slumpinflytelser blir inte validiteten hög utan den blir låg 
för undersökningen mäter inte det som var tanken att mäta. Det går enligt Trost & Hultåker 
(2016) att ha en undersökning med hög reliabilitet men låg validitet där undersökningens frågor 
har en hög tillförlitlighet men en låg giltighet, dvs att enkäten kan var väl utformad och 
genomförd men den svarar inte på det man vill få fram. 

5.5 Genomförande och bearbetning 

För att få ett så bra utgångsläge som möjligt samt få en förförståelse vid skapandet av enkäten 
genomförde vi en förstudie. Under de samtal vi genomförde angående gymnasievalet med år 
9-elever på våra två respektive skolor ställde vi frågor om hur de såg på valet av yrkes- 
respektive högskoleförberedande program. På detta sätt kunde vi ringa in olika 
påverkansfaktorer som är aktuella och på detta sätt se vilka frågeställningar vi kunde använda 
i vårt arbete.   
 
Vi har genomfört webbenkäter och enligt Trost & Hultåker (2016) bör urvalsfrågan övervägas 
särskilt noggrant då det inte handlar om fysiska personer man träffar utan så kallade 
datoridentiteter. I vårt fall hade vi en kontakt med eleverna i samband med genomförandet av 
enkäten. Vi hade därmed kontroll på urvalet. Vidare är det viktigt att personerna som ska svara 
på enkäten har tillgång till en dator, läsplatta eller annan teknisk lösning. I vår studie hade 
eleverna tillgång till chromebooks. Ifall det blir osäkert går det även att komplettera med en 
postal enkät för att nå ut till de som inte har tillgång till de tekniska hjälpmedlen. Farhågor med 
webbenkäter är de mjukvaruprogram som man använder sig av, dvs att själva 
enkätkonstruktionen kan bli bristfällig ifall inte funktionerna som man vill använda sig av finns 
i programmet. Det är viktigt att med ett bra förarbete för att kontrollera om man kan genomföra 
enkäten med de frågor som man tänkt (Trost & Hultåker 2016). För att få ett maximalt 
deltagande på enkäten gick vi ut i de aktuella klasserna och ansvarade för att informera om 
enkäten och såg till att den genomfördes vid det tillfället vi var med. På detta sätt hoppades vi 
få en hög svarsfrekvens vilket ökar validiteten vilket i sin tur ger möjlighet till ett 
generaliserbart resultat för kommunen. Detta hjälper oss i vår yrkesroll som studie- och 
yrkesvägledare inom kommunen. 
 

5.6 Etiska riktlinjer 
En risk och ett etiskt ställningstagande man bör beakta är konfidentialiteten vid webbenkäter. 
När en webbenkät besvaras finns det risker för signalspaning med andra ord att någon 
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utomstående kan avlyssna programkoden så att enkäten är öppen där någon utomstående kan 
se vem som svarar och vad den svarade. Genomförs enkäten via igenklistrade brev så finns det 
en stark lagstiftning bakom detta vilket det inte gör via webbenkäter (Trost & Hultåker 2016).  
 
Vetenskapsrådet (2002) har utgett forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. I dessa beskrivs fyra huvudkrav: 

1. Informationskravet 
2. Samtyckeskravet 
3. Konfidentialitetskravet 
4. Nyttjandekravet 

För att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet valde vi att informera deltagarna i 
undersökningen om syftet och deras roll i undersökningen. Vi informerade också om att 
deltagandet var helt frivilligt och de kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan att 
påverkas av detta på något negativt sätt. Denna information gav vi i samband med att 
enkätundersökningen genomfördes. Före enkätundersökningen informerade vi personal på 
skolorna om vår undersökning via ett mailutskick. Vid genomförandet var samtliga deltagare 
över 15 år och vi ansåg därför att det inte var nödvändigt att informera vårdnadshavare om 
samtycke för medverkan. Dessutom ansåg vi att innehållet i enkäterna inte innehåller frågor av 
känslig karaktär.  
 
Eftersom enkäten besvarades anonymt och att vi inte kan koppla svaren till enskilda individer 
uppfylls kravet på konfidentialitet. Dessutom har vi varit noga med att det är endast vi författare 
som har tillgång till arbetsmaterialet från enkätundersökningen. Vi avser också att förstöra 
materialet som ligger till grund för arbetet efter slutförandet av examensarbetet. Vi avser inte 
att använda den information som framkommer i vår undersökning i något kommersiellt eller 
icke-vetenskapligt syfte och anser därmed att vi uppfyller nyttjandekravet. 

5.7 Analysmetod 

Efter enkätens genomförande valde vi att dela upp svaren i två olika teman. De teman som 
producerades var  karriärval och påverkansfaktorer. Anledningen till dessa två teman var att 
frågorna från enkäten hade dessa två som gemensam nämnare och därmed valde vi att sortera 
frågorna och lägga in dessa under respektive tema. Vidare kommer dessa teman att återkomma 
i analysdelen där kopplingen till teori och tidigare forskning blir enklare att följa. Det blir med 
andra ord mer lättläst och lättare att följa de tankar, funderingar och kopplingar som sker. 

5.8 Metoddiskussion 
Anledningen till att vi valde kvantitativ metod före kvalitativ metod var att vi ville få ett större 
urval. Vi ansåg att de frågor vi ställde kunde framföras via enkät lika bra som om vi valt intervju 
som metod. Det vi ville undersöka krävde ingen dialog med följdfrågor.   
 
Efter att enkäten genomfördes såg vi en del brister i utformandet av enkäten. Vissa ord var 
svåra för eleverna att förstå vilket gjorde att vi fick förklara dessa. Frågan handlade om status 
på programmet, där ordet status var svårt att förstå vad det innebar.  Det finns en risk att vissa 
elever inte vågade fråga angående vissa frågor och därmed valt att tolka själva vilket kan leda 
till felresultat. En fråga tydliggjorde vi inte och föll inte ut såsom vi hade tänkt att den skulle 
göra. Den frågan var riktad till enbart de elever som valt ett yrkesförberedande program. 
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Resultatet blev att även de som valt ett högskoleförberedande program svarade på den frågan. 
Vi valde att inte ta bort den frågan från resultatet på grund av att vi kunde med hjälp av 
webbenkätsprogrammet sortera fram de som valt ett yrkesprogram och som svarat på den 
aktuella frågan. Vi valde däremot att plocka bort de som svarat på frågan som även svarat att 
de valt ett högskoleförberedande program.  Ytterligare en fråga där vi märkte att det uppstod 
huvudbry var frågan angående ifall föräldrarna läst på högskola eller universitet. Vår 
upplevelse var att eleverna inte visste ifall deras föräldrar läst på högskola eller universitet samt 
vad som kännetecknar dessa. Några elever trodde att Komvux var samma sak som högskola 
eller universitet. Frågan fick även en hög andel "vet inte" svar vilket även kan förstärka bilden 
av att de hade svårt att svara på den frågan.  
 
Totalt var det 234 elever som besvarade enkäten av totalt 271  elever. Bortfallet blev därmed 
13,6%. Vi tycker att svarsfrekvensen blev hög då vi genomförde detta på fyra olika 
grundskolor. Vi kunde ha genomfört enkäten på en utvald skola men då vi har kollegor och 
nära samarbete mellan de fyra grundskolorna samt att vi genomförde en webbenkät med samma 
plattform som alla elever/skolor använder i kommunen. Det innebar att inget extrajobb behövde 
göras vilket gjorde att vi beslutade att genomföra det på de fyra grundskolorna.  
 
I enkäten konstruerade vi även två stycken kontrollfrågor. Det är frågor som är lika men 
formulerade på olika sätt. Kontrollfrågorna berörde den grundläggande högskolebehörigheten. 
Det som kom fram under genomförandet av enkäten var att eleverna tyckte att de redan hade 
besvarat frågan vilket kunde leda till osäkerhet bland eleverna att de uppfattat frågan korrekt. 
Det innebär att det blir en brist kring de frågor som rör den grundläggande behörigheten men 
vi ansåg att det antalet elever som vi uppfattade lade märke till detta inte var mer än en handfull 
elever. Eleverna kunde heller inte välja att inte svara på några frågor, förutom den fråga som 
rörde enbart de som valt ett yrkesprogram, då webbfrågorna kunde markeras som obligatoriska. 
Det innebär att det inte gick att skicka in enkäten ifall inte alla obligatoriska frågor var 
besvarade.  
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6. Resultat 
Nedan presenteras resultatet med utvalda tabeller/diagram. Resterande resultat beskrivs i 
löpande text. Utifrån våra frågeställningar kan vi urskilja två teman, karriärval och 
påverkansfaktorer. Frågorna från webbenkäten har sorterats in under respektive tema och dessa 
teman återkommer i analysdelen. Vissa tabeller/diagram presenteras utifrån en värderingsskala 
enligt följande skalindelning:  
1-inte alls viktigt     2-mindre viktigt      3-varken eller      4-ganska viktigt      5-mycket viktigt 

6.1 Karriärval 
 
Vilket nationellt gymnasieprogram har du som förstahandsval?  
 

▫ Barn- och fritidsprogrammet                       2,6%  
▫ Bygg- och anläggningsprogrammet           11,5% 
▫ Ekonomiprogrammet                                 22,0% 
▫ El- och energiprogrammet                           5,6% 
▫ Estetiska programmet                                  3,0% 
▫ Fordons- och transportprogrammet             6,4% 
▫ Handels- och administrationsprogrammet   1,7% 
▫ Hantverksprogrammet                                 5,6% 
▫ Hotell- och turismprogrammet                     1,3% 
▫ Humanistiska programmet                           0,9% 
▫ Industritekniska programmet                       1,7% 
▫ Naturbruksprogrammet                               3,0% 
▫ Naturvetenskapliga programmet                 7,7% 
▫ Restaurang- och livsmedelsprogrammet     3,4% 
▫ Samhällsvetenskapsprogrammet               12,0% 
▫ Teknikprogrammet                                     7,7% 
▫ VVS- och fastighetsprogrammet                1,3% 
▫ Vård- och omsorgsprogrammet                  1,3% 
▫ Annat                                                          1,3% 

 
Av de nationella gymnasieprogrammen har flest personer valt det högskoleförberedande 
programmet ekonomiprogrammet. Strax över 1 av 5 elever hade valt det programmet. Det näst 
största programmet var samhällsvetenskapsprogrammet där strax över 1 av 10 elever valt det. 
Det tredje största programmet samt det största yrkesprogrammet var bygg- och 
anläggningsprogrammet där strax över 1 av 10 elever valt det som sitt förstahandsval.  
Alternativet "annat" i vår undersökning syftar på International Baccalaureate (IB) och 
specialinriktningar inom andra nationella program.  
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Tabell 1: Resultat från enkäten utifrån en sammanslagning av alla yrkesprogram och högskoleförberedande program. 
 
Vid en sammanslagning av de nationella gymnasieprogrammen presenteras siffror i tabell 1 
hur fördelningen ser ut mellan de som valt ett högskoleförberedande respektive ett 
yrkesförberedande program. Totalt av alla de elever som svarat på enkäten är det strax över 
hälften som valt ett högskoleförberedande program medan under hälften valt ett yrkesprogram. 
En ytterst liten andel hade valt ett annat program vilket innebär ett program som inte tillhör 
något av de traditionella nationella gymnasieprogrammen.  
 
 
 

 
Tabell 2: Resultat från enkäten angående hur eleverna värderade olika påståenden varav denna tabell var ett påstående. 
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Vid svar på frågan ifall det var viktigt att utbildningen kunde leda till jobb direkt efter 
gymnasiet så svarade 2 av 5 elever som valt ett högskoleförberedande program att det inte alls 
eller var mindre viktigt. Strax över 1 av 3 elever tyckte att det varken eller spelade någon roll. 
Bland de som valt ett yrkesprogram ansåg 4 av 5 elever att det var ganska eller mycket viktigt 
att utbildningen kunde leda till jobb direkt efter gymnasiet. Det var knappt någon av de som 
valt ett yrkesprogram som tyckte att det inte alls eller var mindre viktigt.  
 
Vid svar på frågan ifall lönen efter utbildningen påverkat valet svarade över 3 av 5 elever som 
valt ett högskoleförberedande program att det var ganska eller mycket viktigt. Ungefär 1 av 5 
elever tyckte att det varken eller spelade någon roll. Av de som valt ett yrkesprogram ansåg 
över 3 av 5 elever att det var ganska eller mycket viktigt med lönen efter utbildningen. Strax 
över 1 av 5 elever tyckte att det varken eller spelade någon roll.   
 
Angående frågan ifall kompisars åsikter påverkat eleverna vid deras val av gymnasieprogram 
ansåg 4 av 5 elever som valt ett högskoleförberedande program att det inte alls eller var mindre 
viktigt med kompisars åsikter. Av de som valt ett yrkesprogram ansåg strax under 3 av 5 elever 
att kompisars åsikter inte alls eller var mindre viktiga.   
 
Vid frågan om skolpersonalens åsikter och eller information ansåg strax över 3 av 5 elever som 
valt ett högskoleförberedande program att det inte alls eller var mindre viktigt med deras 
åsikter. Nära 1 av 5 elever tyckte att det varken eller spelade någon roll. Under 1 av 5 elever 
tyckte att det var ganska eller mycket viktigt med deras åsikter. Av de elever som valt ett 
yrkesprogram ansåg över 2 av 5 elever att det inte alls eller var mindre viktigt med 
skolpersonalens åsikter och/eller information. Ungefär 1 av 5 elever tyckte att det varken eller 
spelade någon roll och runt 1 av 3 tyckte att det var ganska eller mycket viktigt.   
 
På frågan om eleverna kände att de fattade ett eget beslut när de valde ett gymnasieprogram så 
ansåg strax under 4 av 5 elever som valt ett högskoleförberedande program att de fattade 
beslutet helt själv. Liknande siffra visade de som valt ett yrkesprogram. Både de som valt ett 
högskoleförberedande och ett yrkesprogram var det 1 av 5 elever som tog beslutet med stöd av 
andra. En ytterst liten andel ansåg att de inte valt själv utan styrdes av vad andra tyckte.  
 
Vidare ställdes frågan till de elever som valt ett yrkesprogram ifall de tänkt lägga till kurser 
som ger den grundläggande högskolebehörigheten. Av dessa elever svarade strax under 2 av 5 
elever att de tänkte lägga till kurser för att uppnå det. Ungefär 1 av 3 elever svarade att de inte 
tänkte lägga till kurserna och över 1 av 3 elever var osäkra, de visste inte hur de skulle göra.  
 
På frågan ifall eleverna tyckte att yrkesprogrammen skulle innehålla obligatorisk 
högskolebehörighet svarade strax under 2 av 5 elever på högskoleförberedande program att de 
tyckte det. Strax över 1 av 5 elever tyckte inte att det skulle bli obligatoriskt och nära 2 av 5 
elever var osäkra där de inte visste eller hade någon uppfattning i frågan. Av de som valt ett 
yrkesprogram ansåg under 1 av 5 elever att det skulle vara obligatoriskt och nära 2 av 5 elever 
tyckte att det inte skulle vara obligatoriskt. Över 2 av 5 elever var osäkra där de inte visste eller 
hade någon uppfattning i frågan. 
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Tabell 3: Resultat från enkäten ifall eleverna hade planer på att studera vidare mot högskola eller universitet i framtiden. 
 
När eleverna svarade på frågan ifall de tänkt studera på högskola eller universitet i framtiden 
svarade över 4 av 5 elever som valt ett högskoleförberedande program att de tänkt göra det. Av 
de som valt ett yrkesprogram var det strax under 2 av 10 elever som tänkt läsa vidare mot 
högskola eller universitet. Andelen osäkra på högskoleförberedande programmen var strax 
över 1 av 10 elever och på yrkesprogrammen strax under 2 av 5 elever.  
 

6.2 Påverkansfaktorer 
 

 
Tabell 4: Resultat från enkäten utifrån vilken könsidentitet som de svarande tillhörde. 
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Antalet personer som svarade på enkäten var 234 personer. Vi gjorde en uppdelning över 
könsidentitet på respektive program. Strax under hälften av de som svarade på enkäten var 
tjejer och strax över hälften var killar. En väldigt liten del ansåg sig tillhöra en annan 
könsidentitet. Majoriteten av de som valt ett högskoleförberedande program var tjejer medan 
killarna hamnade i klar majoritet vid val av yrkesprogram. Skillnaden mellan tjejer och killar 
på högskoleförberedande program är liten medan den är större på yrkesprogrammen.    
 
Enkäten hade flertalet värderingsfrågor som beskrivits ovan och en av dem visade att 2 av 5 
elever som valt ett högskoleförberedande program inte alls anser att det är viktigt hur 
könsfördelningen ser ut på programmet. För de som valde ett yrkesprogram var det ca 1 av 3 
som tyckte likadant. Nästan 9 av 10 elever på de högskoleförberedande programmen ansåg att 
könsfördelningen inte spelade någon roll, var mindre viktig eller betydde varken eller något 
vid val av gymnasieprogram. Liknande siffror presenterade de som valt ett yrkesprogram där 
8 av 10 tyckte liknande. Väldigt liten andel elever på både högskoleförberedande och 
yrkesprogram ansåg att det är viktigt eller mycket viktigt hur könsfördelningen ser ut.  
 
Eleverna värderade möjligheten att läsa vidare mot universitet eller högskola annorlunda. De 
som valt ett högskoleförberedande program ansåg 3 av 5 elever att det är mycket viktigt att ha 
möjligheten att läsa vidare mot universitet eller högskola. Ifall vi lägger till hur de som tycker 
att det är ganska viktigt blir det ungefär strax under 9 av 10 elever som tycker det är viktigt. De 
som valt ett yrkesprogram ansåg strax över 2 av 5 personer att det inte eller är mindre viktigt 
att ha möjligheten att läsa vidare mot universitet eller högskola. Ungefär 1 av 3 personer tyckte 
att det varken eller spelade någon roll.   
 
Angående hur eleverna värderade statusen på programmen framkom det att eleverna tyckte 
väldigt lika mellan de som valt ett högskoleförberedande program och de som valt ett 
yrkesförberedande program. Strax under 2 av 5 elever på både högskoleförberedande och 
yrkesprogram ansåg att det varken eller spelade någon roll angående statusen på programmet. 
På högskoleförberedande program ansåg strax under 2 av 5 personer att det spelade en ganska 
viktig och/eller mycket viktig roll. De som valde ett yrkesprogram ansåg strax under 2 av 5 att 
det spelade en ganska och/eller mycket viktigt roll angående statusen på programmet.   
 
De elever som valt ett högskoleförberedande program ansåg en övervägande majoritet där 9 av 
10 personer tyckte att det var ganska och mycket viktigt med intresse för programmets innehåll. 
Av de som valt ett yrkesprogram ansåg strax under 9 av 10 personer att det var ganska eller 
mycket viktigt med intresse för programmets innehåll. Det var nästintill ingen elev som tyckte 
att det inte alls var viktigt eller mindre viktigt med intresse för innehållet på programmen.  
 
När det kom till frågan ifall eleverna värderade vårdnadshavare och/eller syskons åsikter 
svarade strax över hälften av de som valt ett högskoleförberedande program att deras åsikter 
inte alls var viktiga eller mindre viktiga. Strax under 2 av 5 elever på högskoleförberedande 
program ansåg att det var ganska eller mycket viktigt med vårdnadshavares och/eller syskons 
åsikter. De som valt yrkesprogram var det strax över hälften som ansåg att det inte alls var 
viktigt eller mindre viktigt. Något fler tyckte att det var ganska eller mycket viktigt med 
vårdnadshavares och/eller syskons åsikter, ungefär strax över 2 av 5 personer tyckte det.    
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Tabell 5: Resultat utifrån enkäten angående ifall någon vårdnadshavare i hushållet har läst på högskola/universitet. 
 
 
Vid frågan om någon av elevernas föräldrar läst på högskola eller universitet svarade över 
hälften av de elever som valt ett högskoleförberedande program att någon av föräldrarna läst 
på högskola eller universitet. Bland de elever som valt ett yrkesprogram svarade strax över 2 
av 5 elever att någon av deras föräldrar läst på högskola eller universitet. Totalt hade hälften 
av alla elever haft minst en förälder som läst på högskola eller universitet.  
 
 

 
Tabell 6: Resultat från enkäten angående den grundläggande högskolebehörighetens påverkan på val av gymnasieprogram.  
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Av de elever som valt ett högskoleförberedande program svarade 3 av 5 elever att den 
grundläggande högskolebehörigheten påverkat dem i deras val av gymnasieprogram och 1 av 
5 elever tyckte inte att det hade påverkat dem. Av de elever som valt ett yrkesprogram tyckte 
strax under hälften att den grundläggande högskolebehörigheten inte påverkat deras val av 
gymnasieprogram och ungefär 1 av 10 elever tyckte att det påverkat dem. Totalt bland alla 
elever var det strax under 2 av 5 elever som tyckt att det påverkat medan 1 av 3 elever inte 
tyckte att den grundläggande högskolebehörigheten påverkat dem.   
 

 
Tabell 7: Resultat från enkäterna angående hur eleverna värderade faktorer vid val av gymnasieprogram, varav ovanstående var en faktor.  
 
Vid frågan om fördelningen av teoretiska och praktiska kurser svarade ungefär 1 av 3 elever 
som valt ett högskoleförberedande program att det var ganska och mycket viktigt. Strax över 2 
av 5 elever tyckte att det varken eller spelade någon roll. Bland de som valt ett yrkesprogram 
ansåg strax under 3 av 5 elever att det var ganska eller mycket viktigt hur fördelningen av 
praktiska och teoretiska kurser såg ut. Strax över 1 av 3 personer tyckte att det varken eller 
spelade någon roll.   
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7. Analys och slutsatser  

7.1 Karriärval 
Gymnasiereformen som genomfördes 2011 anses vara anledningen till ett minskat antal 
sökande till yrkesprogrammen och SCB:s siffror från 2017/18 visar att cirka en tredjedel av 
eleverna i år 9 väljer att söka ett yrkesprogram (SCB 2017 & SCB 2018). I vår undersökning 
är antalet ansökningar till högskoleförberedande och yrkesprogram relativt jämnt. Skillnaden 
mellan de olika programtyperna är endast 8 procentenheter vilket skiljer sig mot snittet i övriga 
landet. Vårt resultat kan bero på ett flertal faktorer. I analysen av resultatet i vår undersökning 
drar vi paralleller med Lundahls (2010) tankar om den lokala platsens betydelse. I den lokala 
kontexten som undersökningen genomfördes finns ett väl fungerade gymnasium för 
yrkesprogram på nära håll som lockar till sig många elever med god studievana. En annan 
faktor kan vara att eleverna har fått tydlig information om programmens upplägg och 
möjligheter samt att flertalet av eleverna i undersökningen har också föräldrar som har en 
medvetenhet om detta.  
  
Resultatet i vår studie gällande könsfördelningen på de olika programvalen visar ett liknande 
resultat som övriga landet snittresultat, det vill säga en stor skillnad mellan antalet tjejer och 
antalet killar som valt ett yrkesprogram. Enligt forskning av Alm & Bäckman (2015) är också 
arbetsmarknaden fortsatt starkt könsuppdelad. Detta bekräftas av aktuell statistik från SCB 
(2018) som visar att det finns en fortsatt könsuppdelning mellan studier på 
högskoleförberedande program respektive yrkesprogram. Under det senaste decenniet har 
andelen tjejer respektive killar på yrkesprogram endast skiftat med någon procent. Enligt 
Gottfredsons teori (2002) formas denna bild av vilka yrken som passar respektive kön mycket 
tidigt, redan vid 6-8-årsåldern. Det innebär att studie- och yrkesvägledning som vidgar 
perspektiv är viktig redan i tidig ålder.  
 
Hodkinsson och Sparks menar att karriärval påverkas av brytpunkter i individens liv 
(Andergren, 2014). Ett gymnasieval räknas som ett strukturellt val och påverkas av marknaden. 
Karriärvalet påverkas också enligt Hodkinsson och Sparks av individens perioder av rutin 
mellan brytpunkterna och hur individen hanterar dessa (Andergren, 2014). Gymnasievalet 
pågår under en kort period men processen som ligger till grund för valet pågår under en lång 
period. Individer med ett stort stöd hemifrån med engagerade föräldrar har en bättre grund för 
sitt val. Enligt Skolvärlden (2015) vet inte ungdomar om möjligheten att lägga till behörighet 
till högskolan. Vår enkät visar att en relativt hög andel elever på yrkesprogram planerar att 
lägga till kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. Detta ser vi som ett tecken på att 
medvetenheten finns om denna möjlighet. Det kan till exempel bero på tydlig information från 
skolan eller en medvetenhet hos vårdnadshavare eller via syskon. 
 
 
En fråga som ofta väcks i media är huruvida studie- och yrkesvägledningen ska påverka 
eleverna. Frågan är om eleverna ska välja efter intresse eller ta hänsyn till konjunkturen i 
samhället och titta på vilka yrken som saknar arbetskraft. Media har pratat och skrivit om 
bristen på arbetskraft och löneutvecklingen inom praktiska yrken vilket kan påverka elever 
direkt eller indirekt via vårdnadshavare. Vår studie visar att det är en mycket stort andel som 
lyfter fram intresse för innehållet på båda programtyperna. Vi tror dock att intresset skapas av 
påverkansfaktorer under hela uppväxten. Gruffman (2010) lyfter i sin forskning siffror som 
stämmer väl överens med resultatet i vår undersökning. Han menar att intresse för innehållet 
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är det absolut största påverkansfaktorn. Han menar vidare att eleverna på teoretiska 
programmen lyfter skolämnen som intressant medan eleverna på de praktiska programmen 
lyfter intresse för aktiviteterna på utbildningen. Vi tror att detta stämmer överens med eleverna 
i vår undersökning, men eftersom vi inte formulerade frågan specifikt kan vi inte utläsa detta.  
 
Regeringen vill enligt sin lagrådsremiss (2018) öka möjligheterna för elever som studerar på 
ett yrkesprogram att få grundläggande högskolebehörighet genom att göra dessa kurser 
obligatoriska. De ska därmed ingå i grundutbudet på varje nationellt yrkesprogram. I dagsläget 
ingår inte dessa kurser men eleverna har rätten och möjligheten att lägga till dessa kurser för 
att uppnå en grundläggande behörighet. Vikten av att på yrkesprogram kunna läsa vidare på 
högskola/universitet ger ett delat resultat i vår undersökning. Överlag är de som valt ett 
högskoleförberedande program mer positiva än de som valt ett yrkesprogram. Det är även en 
hög andel i båda blocken som inte vet eller som inte har en åsikt i frågan.  
 

7.2 Påverkansfaktorer 

Människans ekonomiska tillgångar samt kunskaper om ekonomins spelregler kan definieras 
som det ekonomiska kapitalet (Broady 1998). När vi tittar på likheter i resultatet mellan de som 
sökt högskoleförberedande program och de som sökt yrkesprogram finner vi att elevernas 
tankar kring lön efter utbildningen samt status på utbildningen är likartade. Det skiljer några 
procent i resultatet vilket visar att detta är områden som eleverna har liknande tankar om. 
Däremot kan resultatet tyda på olika tankesätt hos eleverna. Gällande lön efter utbildningen 
kan eleverna på de högskoleförberedande programmen tänka en löneutveckling som kommer 
igång sent men är ökande. Elever på yrkesprogram kan lockas av en bra lön direkt efter 
gymnasieutbildningen.  
 
Vi lyfte i inledningen att det är lättare att läsa in de teoretiska ämnena än att skaffa sig en 
yrkesutbildning, men utbildningarnas status kan påverka mer än möjligheten att nå till samma 
behörighet. På frågan om hur programmets status påverkar elevernas val kan vi i våra 
vägledningssamtal finna tendenser hur status påverkar. Trots att programmet leder till ett 
välavlönat arbete kan elever välja att gå ett annat program för att programmet inte har 
tillräckligt hög status i de sammanhang elever befinner sig. Enligt undersökningen som finns 
att läsa i Skolvärlden (2015) många elever som väljer att gå ett annat program eftersom 
programmet inte har tillräckligt hög status. Broady (1998) beskriver detta fenomen utifrån det 
symboliska kapitalet där människor anpassar sina val efter vad som anses värdefull utifrån 
sociala grupperingar.  
 
Resultat som inte är oväntat är att det är en stor andel som vill ha jobb direkt efter gymnasiet 
på yrkesprogram. Tanken med 2011 års reform var att ge elever som var skoltrötta och som 
ville få fler praktiska kurser samt ett yrke efter utbildningen en bra valmöjlighet. En av våra 
övriga frågeställningar berör fördelningen av praktiska och teoretiska ämnen. Resultatet på den 
frågan visar att det är en viktig faktor för många elever i vår undersökning. Vi kopplar ihop 
detta med Diemers (2009) forskning om att individen har en bild av sig själv och var hen passar 
in utifrån klasstillhörighet. Enligt egna erfarenheter som uppkommit i samtal med elever 
placerar sig eleverna i fack. Eleverna tycker att de passar in på antingen de teoretiska eller 
praktiska programmen. Det finns en rädsla bland elever att välja en utbildning där de inte 
känner att de har några förkunskaper inom. De tror att det förväntas att de till exempel ska 
kunna snickra för att passa in på Bygg- och anläggningsprogrammet. 
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Enligt forskning av bland annat Lovén (2015) och Diemer (2009) angående faktorer som 
påverkar gymnasievalet finns det en tydlig koppling till social bakgrund och genus. Vår 
undersökning visar inte denna tydliga koppling utan eleverna säger sig påverkas relativt lite av 
sin omgivning. Detta kan dock vara en slags omedveten påverkan. Gottfredson (2002) lyfter 
detta i sin teori och menar att valprocessen innehåller omedvetna påverkansfaktorer som genus 
och klass. Hon menar att eleverna inte har förmågan att se hur de begränsas och gör 
kompromisser i sitt val utan att de påverkas indirekt.  
 
Vi ser att frågan om huruvida eleverna tog ett eget beslut eller beslut med hjälp av andra ger 
ett nästan identiskt resultat mellan elever som sökt de olika programkategorierna. En stor andel 
anser att de tog ett eget beslut gällande sitt gymnasieval. Fördjupar vi oss i den frågan i vår 
undersökning och tittar på vilka som påverkar eleverna ser vi dock att eleverna som söker till 
yrkesprogram påverkas mer av sin omgivning och tar mer stöd från skolpersonal än de som 
sökt högskoleförberedande program. Den forskning av Lovén (2015), Diemer (2009) och 
Gruffman (2010) som vi tagit del av talar till viss del emot detta. De menar istället att det finns 
en tendens att elever med en icke-akademisk bakgrund inte söker stöd i sitt val. Vår tolkning 
av vårt resultat är att det är vanligare att familjer med akademisk bakgrund fördjupar sig mer i 
informationen hemma och skapar en större insikt i valprocessen och själva skaffar  nödvändig 
information. Eleverna få då en bra grund för att fatta ett eget beslut och anser inte att de tagit 
stöd av sin omgivning i själva valet. De reflekterar kanske inte över stödet tidigare i processen.   
 
På frågan om den grundläggande högskolebehörigheten har påverkat elevernas val är det en 
mycket stor skillnad mellan eleverna som valt högskoleförberedande program respektive 
yrkesprogram. Vi lyfte i inledningen att det är lättare att läsa in de teoretiska ämnena i efterhand 
än att skaffa sig en yrkesutbildning, men det är fortfarande vanligt att vårdnadshavare 
uppmanar sina barn att läsa ett högskoleförberedande program för att det ger en bredare 
utbildning. Vid kontakt med olika yrkeskategorier i vår roll som studie- och yrkesvägledare 
lyfter många arbetsgivare att de gärna ser att den de anställer har gått via ett yrkesprogram till 
högskolan. Detta skapar enligt dem en djupare förståelse för yrket. Samtidigt visar statistik från 
Skolverket (2018) att det är många som har svårt att klara högskolestudier trots att man har ett 
högskoleförberedande program bakom sig. En annan vinkel på detta är att om det är fler med 
höga betyg som söker yrkesprogram kan statusen öka men det blir svårare för de med lägre 
betyg som kanske har en stor praktisk förmåga och vill komma in att konkurrera med övriga.  
  
Enligt Lovén (2015) är social reproduktion vanlig när det gäller utbildning och karriärval. Vår 
undersökning visar att en relativt hög andel elever vars föräldrar som har högskoleutbildning 
väljer yrkesprogram. Eftersom frågeställningen innehöll svarsalternativ “vet inte” kan denna 
siffra vara ännu högre. Detta kan bero på att informationen om möjligheten att få behörighet 
på yrkesprogram har nått fram till elever och vårdnadshavare. Det kan också bero på en större 
acceptans för val som bryter mot den sociala strukturen.  
 
Med utgångspunkt från våra frågeställningar anser vi att vårt resultat kan sammanfattas enligt 
följande. Eleverna i undersökningen väljer i större utsträckning än snittet i övriga Sverige ett 
yrkesprogram. Den största påverkansfaktorn är intresse för programmets innehåll. Den 
grundläggande behörigheten är viktig framförallt för elever som valt högskoleförberedande 
program. För elever som valt yrkesprogram är inställningen mer kluven. Vissa elever anser inte 
att den är nödvändig medan andra kommer att lägga till den i sin utbildning.   
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8. Diskussion  
I vårt syfte vill vi undersöka hur eleverna tänker kring sitt gymnasieval gällande de olika 
programvarianterna och hur den grundläggande behörigheten påverkar valet. I vårt syfte 
beskriver vi också att vi vill undersöka om eleverna påverkas av gymnasiereformen från 2011. 
Vi tror inte att eleverna är medvetna om 2011 års reform och dess innehåll, men att de har 
påverkats indirekt via till exempel vårdnadshavare och media. När reformen genomfördes kan 
den enligt vår åsikt skapat en slags osäkerhet bland vårdnadshavare och elever. Den förändring 
gällande hur programmen är uppbyggda som gjordes 2011 ledde till en minskning av antalet 
sökande till yrkesprogram. De senaste åren har dock trenden vänt och en liten ökning i antalet 
sökande har lyfts fram av SCB och Skolverket. Vi anser att det kan finnas många olika faktorer 
som kan ha påverkat varför ansökningarna till yrkesprogram har stigit det senaste året. En 
anledning kan vara att media de senaste åren lyft fram att det saknas arbetskraft inom många 
praktiska yrken och att det har påverkat löneutvecklingen på ett positivt sätt. Vi tror också att 
förståelsen för hur programmen är uppbyggda och förståelsen för behörigheten ökat under åren 
och att det inte är förrän nu som de flesta elever och vårdnadshavare har börjat förstå den 
förändring som genomfördes 2011 med de nya nationella programmen och dess innehåll. Vi 
ser också att detta i sin tur har lett till en ökad acceptans för yrkesprogram från vårdnadshavares 
och elevers sida. 
 
Statistiken från SCB visar en tydlig nedgång i antalet ansökningar till yrkesprogram i samband 
med gymnasiereformen som genomfördes 2011. Detta är en fortsatt politisk fråga och det 
nuvarande förslaget med obligatorisk behörighet på yrkesprogrammen förväntas påverka 
statistiken enligt den sittande regeringen. De senaste tolv åren har skolan genomgått stora 
reformistiska förändringar och det tar tid för nya reformer att sätta sig. Vi anser att det behöver 
få ta tid innan något nytt ska ändras eller läggas till då skolan som institution är väldigt 
trögrörlig. Vi tror att politikerna vill visa att de genomför förändringar och därför beslutade om 
att denna nya reform utan att ta hänsyn till uppgången bland elever som väljer ett yrkesprogram. 
Utifrån vår undersökning är det inte endast den grundläggande behörigheten som gör att 
ungdomar inte väljer ett yrkesprogram utan det är andra påverkansfaktorer som politiker, 
företagen och skolorna behöver ta hänsyn till. 
 
I den diskussionen är en intressant aspekt att titta på antalet elever på introduktionsprogram. 
Enligt Skolverket (2016) har antalet elever som studerar på nationella program minskat medan 
elever på introduktionsprogram ökat under åren 2011-2017. Vi tror att statistiken ibland 
används på olika sätt för att få det resultat som passar in i debatten. I tabellen nedan ses den 
procentuella fördelningen på elever i år 1 på gymnasiet mellan läsåren 2011/2012 samt 
2016/2017 som visar att skillnaden på högskoleförberedande program inte är så stor medan 
minskningen på yrkesprogrammen till stor del återfinns som en ökning på 
introduktionsprogrammen.  
 

Program 2011/2012 2016/2017 Förändring  i % 

Yrkesprogram 31,4% 23,4% -8,0% 

Högskoleförberedande 50.9% 47,6% -3,3% 

Introduktionsprogram 17,7% 29,0% +11,3% 

(Skolverket 2016) 
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Det är för närvarande högkonjunktur i Sverige och det är en stor brist på arbetskraft. Ur ett 
kortsiktigt samhällsperspektiv vore det lönsamt att fort få ut eleverna i arbete. Samtidigt är 
fullständiga gymnasiebetyg en förutsättning för goda jobbmöjligheter. På 80-talet då den förra 
stora högkonjunkturen pågick fanns tvååriga yrkesutbildningar på gymnasienivå. En sådan 
lösning med möjlighet till ett frivilligt påbyggnadsår skulle kunna vara ett alternativ enligt oss. 
På en genomgång av Arbetsförmedlingen i maj 2018 angående arbetslöshet fick vi i nätverket 
för studie- och yrkesvägledare regional statistik som visar att det är en större andel arbetslösa 
bland de som läst på högskola jämfört med de som endast har läst på gymnasienivå. Då väcks 
tanken om en flexibilitet gällande utbildningsplatser. Rent praktiskt är detta svårt att genomföra 
men en flexibilitet inom utbildningssystemet tror vi är nödvändig för att kunna anpassas efter 
arbetsmarknadens behov.  
 
Studie- och yrkesvägledare ska enligt de etiska riktlinjerna "sätta individen i centrum och stå 
fri från särintressen. Frihet och självbestämmande, fria val och egna beslut är en 
värdighetsprincip som handlar om att både respektera och stärka individen" 
(Vägledarföreningen, 2017, s. 2). Enligt de allmänna riktlinjerna för studie- och 
yrkesvägledning (Skolverket, 2013, s. 31) ska läraren och studie- och yrkesvägledaren "se till 
att eleverna får saklig och aktuell information om arbetslivets kvalifikationskrav och om hur 
arbetsmarknaden ser ut inom olika yrkesområden" samt "se till att informationen om 
utbildningsvägar och yrken är aktuell, opartisk, tillförlitlig och tillgänglig för eleverna när de 
behöver den". Detta kan uppfattas som att vägledarens roll innebär en avvägning mellan 
individens och arbetsmarknadens behov och detta är något som vi upplever kan leda till 
diskussioner. I vår undersökning upplever vi att eleverna har ett kortsiktigt tänk och är 
intressestyrda. Samhällsekonomiskt är det inte försvarbart med karriärväxlingar samt 
utbildningar som inte leder till ett jobb. Vår roll är då att informera eleverna om 
arbetsmarknaden på ett sätt som leder till att de kan göra välgrundat val.  
 
Engagerade föräldrar som läser in sig på statistik och värdefull information kan skapa en bra 
grund för ett väl underbyggt val. Risken finns också att vårdnadshavare styr för mycket. Men 
vi frågar oss om elever påverkas av vårdnadshavare på samma sätt som förut. Vi upplever att 
dagens ungdomar är mer självständiga i sina åsikter och vågar bryta mönster, till exempel välja 
ett program som är långt ifrån vårdnadshavarnas bakgrund. Diemer (2009) menar att det är 
lättare att göra en annan klassresa nu jämfört med tidigare generationer. Men det krävs också 
mod och självförtroende för att våga bryta en social struktur. 
 
Medias rapportering spelar en viktig roll i den här frågan. De kan belysa hur utbildningarna är 
fördelade på yrkesprogram och högskoleförberedande program och lyfta upp 
yrkesprogrammen på ett positivt sätt. Vi anser att de skulle kunna lyfta upp till diskussion om 
sådana påståenden som (Skolvärlden, 2015) tar upp där elever tycker att de som läser på 
yrkesprogram är mindre smarta och har sämre betyg. Medias roll kan vara att informera om 
den desinformation som lätt kan smyga sig in hos gemene man angående den grundläggande 
behörigheten där eleverna tror att det inte går att lägga till den grundläggande 
högskolebehörigheten ifall man väljer ett yrkesprogram.  
 
Avslutningsvis skulle vi vilja lyfta studie- och yrkesvägledarens roll i detta ämne. Vår studie 
har att stort fokus på vad individen har med sig från sin uppväxt och upplevelser som enligt 
Hodkinsson & Sparks beskrivs som habitus (Andergren, 2014). Även studie- och 
yrkesvägledare utgår från sitt eget habitus och tar med sig uppfattningar och förutfattade 
meningar utifrån tidigare erfarenheter och värderingar. Det tar tid att få kunskaper om rätt 
information och påverkansfaktorer för att kunna förmedla detta på rätt sätt till elever och 
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vårdnadshavare. Oftast sitter det en studie- och yrkesvägledare fördelat på en eller två skolor 
och till och med ibland på tre-fyra skolor. Det blir en väldigt stor uppgift för en studie- och 
yrkesvägledare att arbeta med både föräldrar och elever angående nya reformer som påverkar 
den grundläggande högskolebehörigheten. Det är då i anslutning till att rollen som studie- och 
yrkesvägledare inte är lika stark ute i landet utan det varierar från kommun till kommun. Ett 
sätt att prioritera och stärka rollen för studie- och yrkesvägledare är att ställa krav i Skollagen 
om att anställa behöriga/examinerade studie- och yrkesvägledare. För att skapa en fungerande 
arbetsmiljö bör anställningen vara centrerad på en skola. Det skulle kunna öka möjligheterna 
att nå ut till elever och vårdnadshavare enklare och tidigare då en studie- och yrkesvägledare 
kan arbeta mot de lägre åldrarna i större utsträckning. Om rollen stärks finns det även en stor 
möjlighet att lyckas få den övriga skolpersonalen på skolorna att arbeta med studie- och 
yrkesvägledning i vid bemärkelse, hela skolans ansvar. Arbetet med hela skolans ansvar kring 
studie- och yrkesvägledande insatser skulle enligt oss bli mer kvalitativt och kvantitativt. En 
annan viktig aspekt är att studie- och yrkesvägledare har ett nätverk att samarbeta med. I 
nätverket kan kollegor utbyta erfarenheter, ge råd och tips. Det kan också fungera som ett ställe 
för vidareutbildning och reflektion. Vi har mycket goda erfarenheter av det nätverk som vi är 
involverade i vilket har hjälpt oss och våra kollegor på ett mycket bra sätt.   

8.1 Vidare forskning 

Vi tycker att det vore intressant att göra en uppföljande studie genom att undersöka hur 
ansökningarna till yrkesprogram respektive högskoleprogram ser ut efter det nya förslaget 
kring grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram har genomförts.  
 
Vi har under vårt arbete sett att det finns en mängd olika sätt att lägga fram statistik inom detta 
område. Det vore intressant att titta mer på vad lyfter politikerna fram i sina debatter och hur 
detta beskrivs i media samt uppfattas av gemene man.  
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Bilaga 1 
Sammanställning enkät. Totalt: 234 svar av 271 
 

Fråga Högskoleförbere-
dande program 

Annat program Yrkesprogram Totalt 

Genus Tjejer:   68 st  
              54,4% 
                    
Killar:   53 st 
              42,4%  
                       
Annan:  4 st 
              3,2% 
 
Sa: 125 st                                                   
                                                       
 

Tjejer:  2 st 
Killar:  1 st 
 
 
 
 
Sa: 3 st 
 

Tjejer:   36 st  
              34% 
 
Killar:   68 st 
              64% 
 
Annan:   2 st 
               2% 
 
Sa: 106  st 
 

Tjejer: 106 st 
            45,3% 
 
Killar  122 st 
            52,1% 
 
Annan   6 st 
             2,6% 
 
Sa: 234 st 

Jobb efter 
gymnasiet 

1   20,8% 
2   20,8% 
3   35,2% 
4   16,0% 
5   7,2% 
 

 1  0% 
2  0,9% 
3  18,0% 
4  28,3% 
5  52,8% 
 

1    11,1% 
2    12,0% 
3    26,9% 
4    22,2% 
5    27,8% 
 

Möjlighet att 
läsa vidare 

1  0,8% 
2  1,6% 
3  8,8% 
4  27,2% 
5  61,6% 
 

 1  17,0% 
2  25,5% 
3  29,2% 
4  13,2% 
5  15,1% 
 

1   8,1% 
2  12,4% 
3  19 2% 
4  20,5% 
5  39,7% 

Lönen 1  1,6% 
2  6,4% 
3  20,8% 
4  39,2% 
5  32,0% 
 

 1   0% 
2   1,9% 
3   25,5% 
4   44,3% 
5   28,3% 
 

1  0,9% 
2  4,3% 
3  22,6% 
4  42,3% 
5  29,9% 

Status 1   10,4% 
2   16,8% 
3   36,8% 
4   25,6% 
5   10,4% 
 

 1  7,5% 
2  13,3% 
3  38,7% 
4  29,2% 
5  11,3% 
 

1   9,0% 
2  15,4%  
3  37,2% 
4  27,8% 
5  10,7% 

Könsfördel-
ning 

1   40,8% 
2   18,4% 

 1  33,0% 
2  23,6% 

1  37,2% 
2  20,5% 
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3   29,6% 
4   6,4% 
5   4,8% 
 

3  31,1% 
4  10,4% 
5  1.9% 
 

3  30,8% 
4  8,1% 
5  3,4% 

Intresse för 
innehåll 

1   0,8% 
2   0% 
3   8,8% 
4   40,0% 
5   50,4% 
 

 1   0% 
2   0% 
3   11,3% 
4   34,9% 
5   53,8% 
 

1  0,4% 
2  0% 
3  9,8% 
4  38,1% 
5  51,7% 

Praktiska 
och 
teoretiska 
kurser 

1   9,6% 
2   15,2% 
3   42,4% 
4   20,8% 
5   12.0% 
 

 1   0,9% 
2   3.7% 
3   35,9% 
4   26,5% 
5   33,0% 
 

1  5,6% 
2  9,8% 
3  39,7% 
4  23,5% 
5  21,4% 

Grundläggan
de högskole- 
behörigheten 

1   0,8% 
2   2,4% 
3   12,0% 
4   27,2% 
5   57,6% 
 

 1   9,4% 
2   12,3% 
3   37.7% 
4   23,6% 
5   17,0% 
 

1    4,7% 
2    7,3% 
3    24,4% 
4    25,2% 
5    38,5% 

Kompisars 
åsikter 

1   52,8% 
2   28,0% 
3   13,6% 
4    3,2% 
5    2,4% 
 

 1    32,1% 
2    27,4% 
3    22,6% 
4    9,4% 
5    8,5% 
 

1   42,7% 
2   28,2% 
3   17,9% 
4    6,1% 
5    5,1% 

Vårdnadshav
ares eller 
syskons 
åsikter 

1  25,6% 
2  32,8% 
3  23,2% 
4  15,2% 
5  3,2% 
 

 1     23,6% 
2     27,4% 
3     27,4% 
4     13,2% 
5     8,4% 
 

1   24,4% 
2   30,3% 
3   25,6% 
4   14,1% 
5   5,6% 

Skolper- 
sonalens 
åsikter 

1    40,8% 
2    24,0% 
3    19,2% 
4    11,2% 
5    4,8% 
 

 1   29,2% 
2   15,1% 
3   20,8% 
4   21,7% 
5   13,2% 

1    35,5% 
2    19,7% 
3    20,5% 
4    15,8% 
5    8,5% 
 

Beslut 
 
 
 

Ja        76,0% 
Stöd    20,0% 
Nej      1,6% 
Vet ej    2,4% 

 Ja           76,5% 
Stöd       20,7% 
Nej          0,9% 
Vet ej      1,9% 

Ja       76,5% 
Stöd   20,1% 
Nej      1,3% 
Vet ej  2,1% 
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Föräldrars 
utbildning 
högskola 

Ja          57,6% 
Nej       24,8% 
Vet ej   17,6% 

 Ja            43,4% 
Nej         26,4% 
Vet ej      30,2% 

Ja       50,4% 
Nej    26,5% 
Vet ej 23,1% 

Grundl. 
högskole- 
behörighet 
påverkat 

Ja          60% 
Nej        20.8% 
Vet ej    19,2% 

 Ja           11,3% 
Nej         47,2% 
Vet ej     41,5% 

Ja       37,2% 
Nej     33,3% 
Vet ej  29,5% 

Planer att 
studera 
vidare 

Ja          85,6% 
Nej        0,8% 
Vet ej    13,6% 

 Ja             17,9% 
Nej           45,3% 
Vet ej        36,8% 

Ja       53,8% 
Nej    21,8% 
Vet ej  24,4% 

Lägga till 
kurser på 
yrkes- 
program 

  Ja              38,7% 
Nej            29,2% 
Vet ej        32,1% 

 

Obligatorisk 
behörighet 
yrkes-   
program 

Ja         37,6% 
Nej      23,2% 
Vet ej  39,2% 

 Ja           17,9%           
Nej         39,6% 
Vet ej     42,5% 

Ja    28,2% 
Nej   31,2% 
Vet ej  40,6% 

Tillräcklig 
information 
om valet 

Ja       85,6% 
Nej    14,4% 

 Ja               97,2% 
Nej             2,8% 

Ja      91% 
Nej     9% 
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Bilaga 2 

Gymnasievalet 

Tack för att du svarar på enkäten. Ditt svar är anonymt.                                       *Obligatorisk 

 

1.Vilken skola går du på? * 
2 Skola 1 
2 Skola 2 
2 Skola 3 
2 Skola 4 

 

2. Vilken könsidentitet tillhör du? * 
❏ Tjej 
❏ Kille 
❏ Annan könsidentitet 
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3. Vilket nationellt gymnasieprogram har du som förstahandsval? * 
❏ Barn- och fritidsprogrammet 
❏ Bygg- och anläggningsprogrammet 
❏ Ekonomiprogrammet 
❏ El- och energiprogrammet 
❏ Estetiska programmet 
❏ Fordons- och transportprogrammet 
❏ Handel- och administrationsprogrammet 
❏ Hantverksprogrammet 
❏ Hotell- och turismprogrammet 
❏ Humanistiska programmet 
❏ Industritekniska programmet 
❏ Naturbruksprogrammet 
❏ Naturvetenskapsprogrammet 
❏ Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
❏ Samhällsvetenskapsprogrammet 
❏ Teknikprogrammet 
❏ VVS- och fastighetsprogrammet 
❏ Vård- och omsorgsprogrammet 
❏ Annat 
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4. Hur värderade du nedanstående faktorer vid val av gymnasieprogram? 

1. Inte alls viktigt      2. Mindre viktigt       3. Varken eller       4. Ganska viktigt      5. Mycket viktigt  

 

a. Att utbildningen kan leda till jobb direkt efter gymnasiet. * 
Inte alls viktigt                      1  2   3    4          5        Mycket viktigt 

 

 

b. Möjligheten att läsa vidare på universitet eller högskola. * 
Inte alls viktigt           1     2   3    4      5           Mycket viktigt 

 

 

c. Lönen efter utbildningen * 
Inte alls viktigt           1               2    3       4        5           Mycket viktigt 

 

 

d. Statusen på programmet * 
Inte alls viktigt          1              2    3           4          5  Mycket viktigt 

 

e. Könsfördelningen på programmet * 
Inte alls viktigt         1            2     3     4      5    Mycket viktigt 

 

f. Intresse för programmets innehåll * 
Inte alls viktigt        1           2 3            4             5            Mycket viktigt 

 

g. Fördelningen av teoretiska och praktiska kurser * 
Inte alls viktigt         1            2 3     4        5               Mycket viktigt 

 

h. Den grundläggande högskolebehörigheten - möjligheten att läsa 
vidare på högskola eller universitet. * 
Inte alls viktigt           1              2            3        4          5                 Mycket viktigt 
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i. Kompisarnas åsikter * 
Inte alls viktigt           1                2      3       4           5            Mycket viktigt 

 

j. Vårdnadshavares eller syskons åsikter * 
Inte alls viktigt                      1               2      3         4             5 Mycket viktigt 

 

k. Skolpersonalens åsikter/information * 
Inte alls viktigt           1               2       3          4             5 Mycket viktigt 

 

5. Känner du att du fattade ett eget beslut när du valde 
gymnasieprogram? * 
❏ Ja, jag beslutade själv 
❏ Jag tog beslut med stöd av andra 
❏ Nej, jag styrdes av vad andra tyckte 
❏ Vet inte 

 
 

6. Har någon av dina föräldrar läst på högskola eller universitet? * 
❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet inte 

 
 

7. Har den grundläggande högskolebehörigheten påverkat dig i ditt 
val av gymnasieprogram (möjlighet att läsa vidare på 
universitet/högskola)? * 
❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet inte 

 
 

8. Planerar du att studera på högskola eller universitet i framtiden?* 
❏ Ja 
❏ Nej 



           

38 
 

❏ Vet inte 
 
 

9. Om du valt ett yrkesprogram, har du tänkt att lägga till kurser 
som ger dig grundläggande högskolebehörighet (möjlighet att läsa 
vidare på högskola/universitet)? 
❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet inte 

 

10. Anser du att yrkesprogrammen ska innehålla obligatorisk 
högskolebehörighet ? * 
❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet inte 

 

Kommentar: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

11. Tycker du att du har fått tillräckligt med information om valet av 
gymnasieutbildning? * 
❏ Ja 
❏ Nej 

 

Om du svarat nej på frågan. Vad saknar du? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 

12. Är det något du vill tillägga? 
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 


